
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Przebudowa części budynku mieszczącego Zespół Poradni i Rehabilitacji SP ZOZ w Łapach

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:
https://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 części budynku mieszczącego Zespół Poradni i Rehabilitacji SP ZOZ w Łapach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c0e7b1d-2053-11ec-b885-f28f91688073

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003436/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
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1.1.8 Przebudowa części budynku mieszczącego Zespół Poradni i Rehabilitacji SP ZOZ w
Łapach

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

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0094/21 pn. ,,Poprawa dostępności do świadczeń opieki
zdrowotnej i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej
osób dorosłych poprzez modernizację oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną SP
ZOZ w Łapach”

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00195196/01

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/32/2021/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 części budynku mieszczącego Zespół Poradni i
Rehabilitacji SP ZOZ w Łapach przy ul. Piaskowej 9 na działce nr ewid. gr. 1172, obręb 0001-
Łapy I.
Zakres prac obejmuje:
Prace budowlane w zakresie: rozbiórka ścian działkowych wg dyspozycji rysunkowych,
wykucie/powiększenie otworów drzwiowych w istniejących ścianach działowych, demontaż
stolarki wewnętrznej i drzwi zewnętrznych z bocznej klatki schodowej, demontaż parapetów,
skucie/demontaż warstw posadzki do konstrukcji, skucie/demontaż okładzin ściennych, skucie
tynków, demontaż ist. zabudów g-k, wymiana instalacji elektrycznych i sanitarnych, zachowując
ist. grzejniki i oprawy oświetleniowe uwzględniając nową aranżacje, wymurowanie ścian
działowych wg dyspozycji rysunkowych, montaż nowej stolarki wewnętrznej, wykonanie nowych
warstw wykończenia posadzek i ścian, wykonanie sufitów podwieszanych, wykonanie zabudów
instalacji z płyt g-k, zaślepienie niewykorzystywanych kanałów wentylacji grawitacyjnej, dostawa
i montaż wyposażenia stałego zgodnie z plikiem „zaktualizowane zestawienie wyposażenia
technologicznego parteru i piętra”. Pomieszczenie 1/07 WC należy wyposażyć w miskę
ustępową z funkcją bidetu. Urządzenia 
do hydroterapii należy zasilić oddzielnymi obwodami z rozdzielni TP2 wyposażonymi w
dwubiegunowy wyłącznik zasilania w pomieszczeniu hydroterapii. Po skuciu posadzek w
pomieszczeniach 1/01 wiatrołap i 1/03 komunikacja z klatką schodową należy odsłonić istniejące
leżaki kanalizacji sanitarnej, nieczynne usunąć, a czynne w przypadku ich złego stanu
technicznego wymienić. Ponieważ wszystkie prace prowadzone będą w funkcjonującym
budynku Zespołu Poradni i Rehabilitacji Wykonawca jest zobowiązany podzielić prace na dwa
etapy tak by umożliwić pracę Rehabilitacji zamiennie na parterze i na piętrze, możliwość
użytkowania jednej z klatek schodowych oraz zabezpieczyć prace tak aby ograniczyć ich wpływ
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na funkcjonującą część budynku. Całość 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.

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314310-7 - Układanie kabli

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45317400-6 - Instalowanie urządzeń filtrujących

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45410000-4 - Tynkowanie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

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. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający działając zgodnie z art. 256 uPZP w związku z art. 137 pkt 7 unieważnia
przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w związku z tym, iż
załączona została nieprawidłowa dokumentacja projektowa (nieprawidłowy plik), a modyfikacja
tej dokumentacji doprowadziłaby do istotnej zmiany charakteru zamówienia z pierwotnie
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określonym.
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