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Ogłoszenie nr 510418300-N-2021 z dnia 23.02.2021 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach: Przebudowa pomieszczeń po
byłym Oddziale Chirurgii z Blokiem Operacyjnym zlokalizowanym na IV piętrze budynku

głównego Szpitala na potrzeby 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 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 610223-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

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): https://szpitallapy.pl/ 

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa pomieszczeń po byłym Oddziale Chirurgii z Blokiem Operacyjnym
zlokalizowanym na IV piętrze budynku głównego Szpitala na potrzeby Oddziału Chorób
Wewnętrznych i Diabetologii

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP/33/2020/PN

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane

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 „Przebudowa pomieszczeń po byłym Oddziale Chirurgii z
Blokiem Operacyjnym zlokalizowanym na IV piętrze budynku głównego Szpitala na potrzeby
Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii”. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie
remontu i przebudowy IV piętra budynku głównego SP ZOZ w Łapach na potrzeby Oddziału
Chorób Wewnętrznych o pojemności 36 łóżek, w tym jedna sala 4-łóżkowa intensywnego
nadzoru i dwie sale - izolatki 1 - łóżkowe. Powierzchnia kondygnacji objęta zamówieniem 989
m. kw. a jej kubatura brutto 3 283 m. sześc., z wyłączeniem pomieszczenia 5.3według
dokumentacji (świetlica). Zakres prac obejmuje roboty rozbiórkowe i demontażowe ścian,
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podłóg, stolarki i instalacji z branży elektrycznej i sanitarnej, wykonanie robót murowych i
ściennych w nowym układzie funkcjonalnym, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz
wykonanie zaprojektowanych instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz sanitarnych. Całość
robót winna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa i sztuką
budowlaną. Zamawiający informuje, że roboty będą prowadzone na kondygnacji wyłączonej z
eksploatacji w funkcjonującym obiekcie ochrony zdrowia (Szpital), oraz jednocześnie informuje,
że Zamawiający z przebudowy wyłącza pomieszczenie Świetlicy. Standard, rodzaj materiałów
wykończeniowych zgodny z projektem, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45320000-6, 45330000-9, 45331100-7, 45453000-7, 45311200-2,
45316000-5, 45312000-7, 33100000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), który stanowi, iż
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej
oferty (…) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

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. 


