
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Przebudowa istniejącego szybu dźwigowego wraz z przebudową przyległych pomieszczeń i
rozbiórką istniejącej maszynowni na dachu oraz z dostawą i montażem urządzeń dźwigowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
ŁAPACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050644804

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: JANUSZA KORCZAKA 23

1.5.2.) Miejscowość: Łapy

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-100

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 85 814 24 38

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitallapy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitallapy.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.szpitallapy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa istniejącego szybu dźwigowego wraz z przebudową przyległych pomieszczeń i
rozbiórką istniejącej maszynowni na dachu oraz z dostawą i montażem urządzeń dźwigowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b051c62-a102-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00053157/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-13 07:13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00035736/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/9/2021/TP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę istniejącego szybu dźwigowego wraz z przyległymi
pomieszczeniami na wszystkich kondygnacjach budynku, tzn. podpiwniczeniu technicznym,
parterze, 1 piętrze, 2 piętrze, 3 piętrze, 4 piętrze i 5 piętrze wraz z rozbiórką istniejącej
murowanej maszynowni na dachu oraz dostawę i montaż pełnowymiarowego dźwigu
szpitalnego, umożliwiającego transport osób niepełnosprawnych, chorych na noszach i łóżkach
szpitalnych.Zakres prac obejmuje:1. Prace budowlane w zakresie rozbiórki istniejącego szybu z
maszynownią na dachu budynku wraz z demontażem dźwigu osobowego oraz z niezbędną
rozbiórką stropów między kondygnacyjnych w strefie planowanej przebudowy, rozbiórkę
wewnętrznych kolizyjnych ścian działowych, tynków i okładzin ściennych, warstw posadzkowych
i stolarki wewnętrznej, demontaż instalacji i wyposażenia, wykucie nowych otworów pod
przejścia pionów instalacyjnych, wykonanie nowych ścian działowych z osadzeniem
wewnętrznej stolarki drzwiowej, wykonanie nowych otworów/poszerzenie istniejących w ścianie
zewnętrznej pod montaż stolarki okiennej, zamurowanie istniejących otworów okiennych oraz
wykonanie docelowych instalacji wewnętrznych elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych
oraz kompleksowych prac wykończenia budowlanego.2. Przebudowanie istniejących instalacji
kolidujących w projektowanym szybem windowym, w tym instalacji, m.in. CO, wod.–kan. i
światłowodowej w podpiwniczeniu oraz ukrytych w suficie podwieszonym na parterze budynku
instalacji wentylacji mechanicznej (kanały), elektrycznych oraz gazów medycznych (tlen, próżnia
i sprężone powietrze).3. Przebudowanie istniejącego szybu dźwigowego oraz dostawa i montaż
pełnowymiarowego dźwigu szpitalnego umożliwiającego transport osób niepełnosprawnych,
chorych na noszach i łóżkach szpitalnych.4. Przebudowanie przyległych do szybu dźwigowego
pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach budynku, tzn. podpiwniczeniu technicznym,
parterze, 1 piętrze 2 piętrze, 3 piętrze, 4 piętrze i 5 piętrze wraz z rozbiórką istniejącej murowanej
maszynowni na dachu i wykonaniem stropów.5. Zabezpieczenie istniejących instalacji w
obszarze prowadzonych prac. Ponieważ wszystkie prace prowadzone będą w funkcjonującym
budynku Szpitala, Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przed ewentualnym
uszkodzeniem wszelkich instalacji znajdujących się w obszarze prowadzonych prac.Całość
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robót powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa i sztuką
budowlaną. Standard, rodzaj materiałów wykończeniowych zgodny z projektem, kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiającym.Umożliwia się Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca
robót, w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty
oraz realizacji przedmiotu umowy. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie
Wykonawca.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy
stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ oraz w Dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik
nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

42414100-2 - Dźwigi

42416100-6 - Windy

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

45261320-3 - Kładzenie rynien

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
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SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie całego zamówienia wynosi: 785 267,18
zł brutto. Kwota najkorzystniejszej oferty wyniosła 1 184 490,00 zł. Zamawiający unieważnia
postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 uPZP, który stanowi, iż Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu
najkorzystniejszej oferty. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1184490,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1842340,41

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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