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Ogłoszenie nr 510168385-N-2019 z dnia 12-08-2019 r.

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem: Wymiana
dźwigu osobowego w budynku Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc "Odrodzenie" w

Zakopanem 

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: 577846-N

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540163291-N

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem, Krajowy
numer identyfikacyjny 29517100000000, ul. ul. Gładkie  1, 34-500  Zakopane, woj. małopolskie,
państwo Polska, tel. 182 015 045, e-mail s.kolasa@szpitalodrodzenie.pl , faks 182 014 632. 
Adres strony internetowej (url): www.szpitalodrodzenie.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wymiana dźwigu osobowego w budynku Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc "Odrodzenie"
w Zakopanem

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
A.ZP.271-12/19

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: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany dźwigu osobowego elektrycznego w
Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. 2. Przedmiot zamówienia
obejmuje: 2.1 Zdemontowanie istniejącego dźwigu osobowego (dźwig Typu Kleemann Firmy
Otech Gorlice o numerze fabrycznym 4/2002 rok produkcji 2002) wraz z całym osprzętem
napędu i instalacji elektrycznych znajdujących sie w piwnicy budynku - poziom -2. 2.2
Utylizację starego dźwigu wraz z całym osprzętem 2.3 Dostawę i montaż fabrycznie nowego
dźwigu osobowego w istniejącym szybie windowym. Parametry szybu (istniejące): - rodzaj:
konstrukcja żelbetowa - wymiary wewnętrzne szybu: 1900 x 2600 mm (szer x gł), drzwi
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szybowe 6 szt. - wysokość nadszybia: 3.40 m - głębokość podszybia: 1.36m - wysokość otworów
drzwiowych: 2250 mm Opis wymaganych parametrów dżwigu windowego zawiera załącznik nr
1a do siwz – Opis przedmiotu zamówienia arkusz informacji technicznej dźwigu osobowego.
2.4. Roboty polegające na wykonaniu: - rusztowań montażowych w szybie; - oświetlenia szybu -
lampy LED; - wszelkich robót budowlano-montażowych w celu prawidłowego działania dźwigu
(instalacje elektryczne); - haków montażowych w płycie nadszybia szybu windowego. 2.5 Pełną
obsługę serwisową dźwigu osobowego w okresie gwarancji. 2.6 Wykonanie dokumentacji
technicznej: Wykonaca sporządzi i uzgodni z UDT dokumentację montażowo – rejestracyjną.
Przygotowanie i skompletowanie wszelkich dokumentów wymaganych do uzyskania
odpowiedniej decyzji Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającej na eksploatację dźwigu
osobowego - po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dźwigu
osobowego do inspekcji zgodnie z warunkami technicznymi dozoru technicznego i obecności
podczas przeprowadzanego przez UDT badania. 2.7 Po stronie Zamawiającego: 1) Zgłoszenie w
UDT dźwigu osobowego do objęcia dozorem technicznym i koszty rejestracji dźwigu (badania).
2) doprowadzenie linii telefonicznej do sterowania dźwigu celem zapewnienia łączności z kabiny
ze służbami serwisowymi zgodnie z normą PN-EN 81.28. 3) Zabezpieczenie drogi transportu do
miejsca montażu dźwigu. 4) Zapewnienie na czas trwania robót pomieszczeń na terenie
prowadzonych prac odpowiednio zabezpieczonego przed kradzieżą i wpływami
atmosferycznymi przeznaczonych dla:  składowania podręcznych materiałów i narzędzi oraz
jako pomieszczenie socjalne.  składowania materiałów do montażu dźwigu. 5) Zapewnienie
pracownikom Wykonawcy dostępu do urządzeń sanitarnych i wody. Lokalizacja pomieszczeń
zostanie podana w protokole przekazania frontu robót. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera: Załącznik nr 1a do siwz: Opis przedmiotu zamówienia - arkusz informacji
technicznej dźwigu osobowego Załącznik nr 1b do siwz: rysunki poszczególnych kondygnacji
oraz przekrój, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 3.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane prace w tym na zastosowane
materiały/elementy/urządzenia objęte przedmiotem zamówienia i dostarczone przez Wykonawcę.
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy od przekazania dźwigu windowego do
eksploatacji. 4. Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu
robót do dnia odbioru końcowego pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie
realizacji zamówienia tj. czynności ogólnobudowlane, obejmujące wykonanie instalacji i
montażu dżwigu, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917) zatrudnieni byli przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wymaganie powyższe dotyczy
przede wszystkim pracowników ogólnobudowlanych -montażystów i instalatorów,
wykonujących prace na placu budowy przy realizacji przedmiotowego zamówienia. Tym samym
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę minimum: 2
pracowników ogólnobudowlanych, 1 instalatora elektrycznego na warunkach określonych
powyżej. 5. W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu pisemny wykaz pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy, o których
mowa w ust. 7, ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać oraz informacjami
dotyczącymi zawartych z nimi umów o pracę. 6. 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.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
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nie
II.5) Główny Kod CPV: 45313100-5

Dodatkowe kody CPV: 45316000-5, 45317000-2

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 Prawo zamówień
publicznych, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej (tj. oferty przedstawiającej najkorzystniejszy
bilans ceny, kryterium gwarancja i kryterium termin realizacji zamówienia) złożonej przez firmę
Lift Engineering Wojciech Bigas, ul. Papieża J.P.II 12m 18-300 Zambrów, przekracza możliwości
finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 245
007,40 zł brutto. 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. 


