
Ogłoszenie nr 500051027-N-2017 z dnia 30-10-2017 r.

Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego:
termomodernizacja obiektu administracyjnego szpitala

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
„Termomodernizacja obiektu administracyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala
Specjalistycznego Chorób Płuc im. Dr.O.Sokołowskiego usytuowanego w Zakopanem przy ul.
Gładkie 1 a” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3. Poprawa
efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Głęboka
modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 600118-N

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

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 ZAMAWIAJ ĄCEGO:
Inny: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
termomodernizacja obiektu administracyjnego szpitala

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
A.ZP-271-21b/17

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
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budowlane:
1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie termomodernizacji elewacji i dachu wraz z
montażem paneli fotowoltaicznych oraz wewnętrznych instalacji c.o. i elektrycznej w budynku
administracyjnym Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc im. dr
O. Sokołowskiego w Zakopanem. W zakres robót objętych zamówieniem wchodzi wg
kolejności: 1) Ocieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 550,48 m² ścian styropianem
grafitowym gr. 15cm - uzyskany współczynnik przenikania ciepła U = 0,18 W/(m2xK). 2)
Ocieplenie ościeży o powierzchni 127,80m² styropianem grafitowym gr. 3cm 3) Ocieplenie
balkonów od spodu o powierzchni 70,20m² styropianem grafitowym gr. 5cm 4) Ocieplenie ścian
poniżej gruntu tj. 1,4m (poniżej strefy przemarzania) o powierzchni 26,64m² styrodurem gr.
15cm - uzyskany współczynnik przenikania ciepła U = 0,19 W/(m2xK). 5) Ocieplenie dachu
wraz z położeniem membrany termozgrzewalnej - o powierzchni 149,60m² wełną mineralną gr.
25cm - uzyskany współczynnik przenikania ciepła U = 0,14W/(m2xK) 6) Wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej PCV - o powierzchni 97,16m² na nową trójszybową - uzyskany
współczynnik przenikania ciepła U = 0,9 W/(m2xK) 7) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
aluminiowej oraz stalowej - o powierzchni 23,25m² na nową - uzyskany współczynnik
przenikania ciepła U = 0,9 W/(m2xK) 8) Wymiana grzejników na nowe z regulowaną

temperaturą (termostaty) w ilości 41 sztuk. 9) Wymiana starego orurowania c.o. wraz z
wykonaniem izolacji w ilości 280,00m. 10) Montaż zaworów podpionowych umożliwiających
odcinanie instalacji c.o. na poszczególnych pionach w ilości 8 szt. 11) Wymiana lamp
oświetlenia budynku na nowe typu LED w ilości 114 szt - w tym oświetlenie awaryjne. 12)
Wymiana starego okablowania (kable aluminiowe) na nowe miedziane w ilości 11 746,20mb .
13) Montaż i podłączenie 30 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 280W/panel co daje łączną
moc 8,4kW. 14) Roboty wykończeniowe malarskie i posadzki na balkonach z żywicy
epoksydowej z posypką kwarcową 15) Wymiana balustrad stalowych. 2. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji obejmujący: projekt
budowlano-wykonawczy, przedmiary oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
3. Ze względu na czynny budynek uciążliwe roboty o dużym natężeniu hałasu, zapylaniea,
nieprzyjemnego zapachu itp.: należy wykonawyać po godz. 15.00 w dni robocze lub w dni
ustawowo wolne od pracy. 3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane
prace. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. 4. Zamawiający informuje, że
ilekroć przedmiot zamówienia określony w siwz, w szczególności w załączniku nr 1 do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego,
patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego konkretne produkty
lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3
ustawy PZP dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, nie
gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, z zachowaniem tych samych standardów
technicznych, technologicznych i jakościowych. Wykazanie równoważności zaoferowanego
przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji gdy Wykonawca zamierza zastosować

równoważne materiały niż podane w dokumentacji projektowej winien dołączyć do oferty
wykaz zawierający materiały zawarte w dokumentacji oraz podać ich równoważniki (nazwy
materiałów zaproponowanych w ofercie) wraz z załączeniem charakterystyk oraz dokumentów
potwierdzających równoważność zaproponowanych materiałów. 5. Zamawiający wymaga, aby
w okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu robót do dnia odbioru końcowego pracownicy
fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim
wykonywaniu prac związanych z ociepleniem budynku, czynności związanych z
wykonywaniem instalacji elektrycznych i sanitarnych zatrudnieni byli przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. – Kodeks pracy (t.j.Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). Tym samym Zamawiający
wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę minimum 9 osób tj.: 5 pracowników
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ogólnobudowlanych, 2 instalatorów elektrycznych, 2 instalatorów sanitarnych na warunkach
określonych powyżej. 6. W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca
przedłoży Zamawiającemu pisemny wykaz pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy, o
których mowa w ust. 5, ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać oraz informacjami
dotyczącymi zawartych z nimi umów o pracę.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV:  45453000-7

Dodatkowe kody CPV: 45443000-4, 45310000-3, 45311000-0, 45316000-5, 45331000-6,
45331100-7, 45410000-4, 45421000-4, 45421130-4, 45261210-9, 45321000-3, 45262100-2,
45432100-5

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 kryterium okresu
gwarancji ), złożonej przez Firma Inżynieryjno-Remontowo Budowlana „STANGUT” Guty 26
34-500 Zakopane, w sposób istotny przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 620 854,34 zł. 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 R ĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę

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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