
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania dźwigów osobowych
w budynkach A i B Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala
Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze.

ZAMA WIAJĄCY:

NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital
Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze, Cieplicka 69-71,58-560 Jelenia Góra, woj.
dolnośląskie,
tel. 075 6435700, faks 0756435741.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmsw.nel

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia: usługa.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

l. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
dźwigów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z treścią niniejszego
ogłoszenia.

2. Uzgodnienie projektu dźwigów, we właściwej Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków.

3. Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na budowę dźwigów.
4. Uzgodnienie dokumentacji dźwigów z organem właściwej jednostki dozoru

technicznego oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na
eksploatację każdego z dwóch dźwigów.

5. Przygotowanie wniosku do PFRON o dofinansowanie inwestycji.
6. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów robót.

UWARUNKOWANIA WYKO ANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie obejmuje zaprojektowanie dźwigu osobowego:
• dla budynku A: wewnątrz klatki schodowej, przebudowę w celu umożliwienia wyjścia

z kabiny klatki schodowej i balustrad, przebudowe dojścia do budynku A w celu
likwidacji barier architektonicznych. Ilość przystanków: 4.

• dla budynku B: na zewnątrz przy ścianie szczytowej, przebudowę korytarzy w celu
umożliwienia wyjścia z kabiny, wykonanie wiatrołapu na poziomie wejścia,
przebudowę istniejącej ścieżki dla pieszych przy budynku. Ilość przystanków: 5.

Kabiny dźwigów musza spełniać wymagania dotyczące korzystania z nich przez osoby
niepełnosprawne.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWNIA: do 60 dni od dnia podpisania umowy.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która
przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego
nie przysługują środki odwoławcze.



Opis warunków, jakie musi spełniać wykonawca: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
l) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

I
Nazwa kryterium I Waga

.=C=e=n=a=b=r=u=tt:o========================================_l O_O_<Y<_o _

Miejsce i termin składania ofert:
oferty należy składać do dnia: 28 października 2010 roku do godz. 12:00 w siedzibie
Zamawiającego tj. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu
Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 69-71 58-560 Jelenia Góra, pokój
nr 114 (sekretariat), budynek "E".

Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania jest:
Inspektor - Robert Figura - tel. 075 6435723, faks 075 6435741
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Jelenia Góra, dnia 18 października 2010 roku


