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Ogłoszenie nr 510085777-N-2019 z dnia 02-05-2019 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach: „Modernizacja pomieszczeń na
potrzeby związane z przeniesieniem Apteki Szpitalnej. Modernizacja pomieszczeń na parterze
budynku głównego. Remont Sali Intensywnej Opieki Medycznej w ramach Oddziału Chorób

Wewnętrznych i Diabetologii.”
  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020. Tytuł projektu: „Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń,
które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych, poprzez modernizację i
wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej”, nr projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0059/18 Oś priorytetowa: VIII Infrastruktura
dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1.
Infrastruktura ochrony zdrowia.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 523410-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540049606-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, Krajowy numer identyfikacyjny
50644804000000, ul. Korczaka  23, 18-100  Łapy, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 814
24 38, e-mail przetargi@szpitallapy.pl, faks 085 814 24 82. 
Adres strony internetowej (url): www.szpitallapy.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Modernizacja pomieszczeń na potrzeby związane z przeniesieniem Apteki Szpitalnej.
Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku głównego. Remont Sali Intensywnej Opieki
Medycznej w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii.”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP/6/2019/PN

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
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II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na : Modernizacja pomieszczeń
na potrzeby związane z przeniesieniem Apteki Szpitalnej. Modernizacja pomieszczeń na parterze
budynku głównego. Remont Sali Intensywnej Opieki Medycznej w ramach Oddziału Chorób
Wewnętrznych i Diabetologii. Zakres prac obejmuje roboty remontowe i budowlane, które
zostały szczegółowo ujęte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na 3 zadania: Zadanie nr
1 - Modernizacja pomieszczeń na potrzeby związane z przeniesieniem Apteki Szpitalnej.
Zadanie nr 2 - Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku głównego. Zadanie nr 3 - Remont
Sali Intensywnej Opieki Medycznej w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii.
Dokumentacja projektowa załączona do niniejszego postępowania składa się z dokumentacji
podstawowej (IZOTERM S.C.) oraz z aktualizacji dokumentacji (Studio Architektury
GAMMA). Zadania objęte przedmiotowym postępowaniem należy wykonać na podstawie
dwóch opracowań -dokumentacji podstawowej oraz z uwzględnieniem zmian, które zostały
przedstawione w dokumentacji wykonanej przez Studio Architektury GAMMA. Zakres robót
budowlanych jaki należy wykonać w pomieszczeniach przeznaczonych na pracownię tomografii
komputerowej (pomieszczenia nr 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.19; 1.20; 1.21; 1.22; 1.23) został
ograniczony do wykonania ścian pomieszczeń zgodnie z dokumentacją wykonaną przez Studio
Architektury GAMMA. W pomieszczeniach przeznaczonych na pracownię tomografii
komputerowej nie należy wykonywać pozostałych robót budowlano-instalacyjnych związanych z
w/w pomieszczeniami, poza robotami instalacyjnymi koniecznymi do wykonania pozostałych
pomieszczeń (Stacja Dializ, Apteka Szpitalna, Punkt pralniczy). Prace budowlane należy
rozpocząć od wykonania pomieszczeń związanych z przeniesieniem Apteki Szpitalnej
(pomieszczenia od nr 1.1 do 1.14). Kolejnym etapem robót jest modernizacja pomieszczeń Stacji
Dializ i przychodni specjalistycznych. Teren robót budowlanych związany z przebudową
pomieszczeń na potrzeby Stacji Dializ będzie udostępniany Wykonawcy etapowo. Wykonawca
musi zorganizować roboty budowlane w taki sposób aby umożliwić bez jakiejkolwiek przerwy w
pracy funkcjonowanie istniejącej w SP ZOZ w Łapach Stacji Dializ. Równolegle do tych prac
można przeprowadzić remont Sali Intensywnej Opieki Kardiologicznej. Z uwagi na fakt, że
prace prowadzone będą na czynnym obiekcie szpitalnym wszelkie demontaże, rozbiórki
instalacji, wstrzymania pracy instalacji należy zgłaszać i konsultować z Użytkownikiem i
Nadzorem Inwestorskim. Prace należy prowadzić tak, aby nie powodować nadmiernych przerw
w pracy instalacji, jak również, aby nie spowodować zanieczyszczenia i skażenia wody
znajdującej się w użytkowanej instalacji. Jednocześnie Wykonawca jest świadomy, iż będzie
prowadził roboty budowlane w obrębie i na terenie funkcjonującego podmiotu leczniczego i
właściwie ocenił związane z tym ryzyko. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty
budowlane w taki sposób żeby zapewnić bezkolizyjne funkcjonowanie pozostałej części
Szpitala. Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej. Odbycie przez Wykonawcę
wizji lokalnej nie jest obowiązkowe.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45262500-6, 45450000-6, 45432130-4, 45430000-0,
45232460-4, 45311200-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
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nie
III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/04/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2274417.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: REMONTDOM s.c. Marek Żukowski, Marek Grynczel ul. Reymonta 1A,
15-717 Białystok 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Reymonta 1A, 15-717 Białystok 
Kod pocztowy: 15-717 
Miejscowość: Białystok 
Kraj/woj.: 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2797532.91 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2797532.91 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3469800.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
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IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


