
Ogłoszenie nr 500046459-N-2017 z dnia 20-10-2017 r.

Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego: Opracowanie
dokumentacji projektowej wykonawczej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.

„Dobudowa, rozbudowa, przebudowa budynku szpitalnego dla potrzeb utworzenia przy szpitalu
centrum profilaktyki i edukacji nowotworów klatki piersiowej wraz z infrastrukturą techniczną”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

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: 599311-N-2017

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego, Krajowy
numer identyfikacyjny 29517100000, ul. ul. Gładkie  1, 34500   Zakopane, woj. małopolskie,
państwo Polska, tel. 182 015 045, e-mail s.kolasa@szpitalsokolowski.pl, faks 182 014 632.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalsokolowski.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego
pn. „Dobudowa, rozbudowa, przebudowa budynku szpitalnego dla potrzeb utworzenia przy szpitalu
centrum profilaktyki i edukacji nowotworów klatki piersiowej wraz z infrastrukturą techniczną”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
A.ZP.271-25/17

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

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
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budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej
wykonawczej oraz kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa, rozbudowa,
przebudowa budynku szpitalnego dla potrzeb utworzenia przy szpitalu centrum profilaktyki i
edukacji nowotworów klatki piersiowej wraz z przebudowa sieci geotermalnej i przyłączy
kanalizacji sanitarnej, burzowej i sieci energetycznej, oraz przebudowa istniejącego budynku
tlenowni na potrzeby rozprężarni tlenu wraz z przyłączami gazów medycznych i stacji
transformatorowej wraz z powiązaniami po stronie SN i nN i zewnętrzną siecią oświetlenia szpitala,
a także budowa dojść, dojazdów, drogi pożarowej i miejsc postojowych o nawierzchni utwardzonej,
muru oporowego na działkach nr ewid 162/16, 162/7, 162/4, 162/10 obr. 4 w Zakopanem”. 2. W
skład inwestycji wchodzą: 1) 5-kondygnacyjna dobudowa, dobudowa dźwigu szpitalnego,
4-kondygnacyjna dobudowa oraz przebudowa północno – wschodniej części budynku szpitalnego;
2) przebudowa budynku tlenowni; 3) budowa nowej stacji trafo zgodnie z warunkami przyłączenia;
4) budowa linii kablowej średniego napięcia kV; 5) budowa drogi pożarowej; 6) zagospodarowanie i
uzbrojenie terenu ( z wyjątkiem przekładki sieci cieplnej i przyłącza energetycznego kolidującego z
inwestycją oraz muru oporowego); 7) mała architektura i zieleń. 3. Podstawą do opracowania
wielobranżowej dokumentacji projektowej wykonawczej i kosztorysowej jest Projekt budowlany
wraz z uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi zatwierdzonymi: 1) Decyzją pozwolenie na
budowę nr 101/14 z dnia 04.04.2014r wydaną przez Starostę Powiatu Tatrzańskiego, 2) Decyzją
zmieniającą pozwolenie na budowę nr 351/17 z dnia 18.09.2017r wydaną przez Starostę Powiatu
Tatrzańskiego, stanowiący załącznik nr 1 do siwz w formacie PDF. 4. Przedmiot zamówienia
obejmuje w szczególności: 1) Wykonanie projektu wykonawczego wielobranżowego - 4
egzemplarze ( papierowo). 2) Uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń w tym
administracyjnych, jeśli będą wymagane, w tym wykonania dokumentacji radiologicznej
pomieszczenia RTG wraz z uzgodnieniem u Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie
dla nowego urządzenia, które Inwestor planuje zakupić w grudniu 2017r. 3) Wykonanie projektu
technologicznego wraz z zestawieniem wyposażenia - 4 egzemplarze ( papierowo) 4) Wykonanie
STWIOR - 4 egzemplarze (papierowo) 5) Wykonanie przedmiarów robót – 2 egzemplarze
(papierowo) 6) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z założeniami wyjściowymi do
kosztorysowania oraz zestawienie kosztów przedsięwzięcia w tym kosztorys dla całej inwestycji, z
podziałem na branże i poszczególne kondygnacje budynku (umożliwiający etapowanie inwestycji na
wybrane kondygnacje) – 2 egzemplarze (papierowo) 7) Całość dokumentacji w formacie pdf oraz
dodatkowo kosztorys inwestorski w formie edytowalnej np. Ath, Xml, Zuzia, należy również złożyć
na nośniku elektronicznym - 2 szt. 4. Opracowana dokumentacja projektowa musi stanowić gotowy
opis przedmiotu zamówienia dla przyszłego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie robót budowlanych przedmiotowej inwestycji. Wykonawca (Projektant) będzie
zobowiązany udzielać odpowiedzi na zapytania Wykonawców przyszłego postępowania na roboty
budowlane. 5. Dokumentacja projektowa musi być opracowana, w sposób umożliwiający
prawidłowe wykonanie robót budowlanych będących w zakresie inwestycji, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, a w szczególności z: 1) przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
–Prawo Budowlane ( tj. Dz. U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.) 2) przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) 3) przepisami
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (
Dz.U. z 2004 Nr 130, poz.1389 ze zm.), 4) przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno
użytkowego (Dz. U. z 2004 nr 202, poz. 2072 ze zm.), 5) przepisami Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz.
739) 6) przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 r., poz. 462), 7) wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegółowych, 8)
obowiązującymi Polskimi Normami, 9) zasadami wiedzy technicznej. 6. Minimalny okres gwarancji
na przedmiot umowy: 36 miesięcy 7. Zamawiający informuje, że Wykonawca, wykonując
opracowanie projektowe, nie może go opisywać poprzez wskazywanie znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką opracowania i Wykonawca nie
może go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń a wskazaniu takiemu towarzyszyć
będą wyrazy „ lub” równoważny”. 8. Dokumentacja projektowa, w tym jej poszczególne części
służyć będzie następującym celom: 1) opisowi przedmiotu zamówienia do postępowania(ań) o
udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, które będzie udzielone w oparciu o
ustawę Prawo zamówień publicznych oraz ustaleniu wartości zamówienia na roboty budowlane
obiektu zgodnie z powołaną powyżej ustawą, 2) realizacji robót budowlanych. 9. Wymagania dot.
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający informuje, że
w zakresie realizacji zamówienia nie występują czynności, których wykonywanie polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
Pracy.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 79930000-2, 79932000-6

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:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, ponieważ cena oferty
najkorzystniejszej (tj. oferty przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów termin
realizacji, doświadczenie głównego projektanta), złożonej przez wykonawcę: SMART ARCHITEKCI
Szymon Mazurek ul. Milicka 68, 51-126 Wrocław w sposób istotny przekracza możliwości finansowe
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Zamawiającego. Z uwagi na to, że Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia
objętego przedmiotowym postępowaniem do ceny oferty najkorzystniejszej zachodzi przesłanka
unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

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.
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