Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM
Al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin

ZP/220/07/15/14

Szczecin: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 67 ust 1 pkt 5 PZP w trybie
zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych do zamówienia
podstawowego (ZP/220/100/14), polegających na wymianie pionów wodnokanalizacyjnych.
Numer ogłoszenia: 6841 - 2015; data zamieszczenia: 16.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie,
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91
4661086, faks 91 4661113 , strona internetowa www.spsk2-szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie prowadzone na
podstawie art. 67 ust 1 pkt 5 PZP w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót
dodatkowych do zamówienia podstawowego (ZP/220/100/14), polegających na wymianie
pionów wodno-kanalizacyjnych..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonać należy: dokonać wymiany wszystkich pionów kanalizacyjnych z żeliwnych na PCV wraz z
dostosowaniem ich do wymagań ( tj. średnica nie mniejsza niż 110 mm) w taki sposób, by
ograniczyć w maksymalny sposób szkody powstałe w wyniku ich wykuwania w ścianach wykonanie nowej instalacji winno odbywać się na zasadzie odtworzenia tj. przebieg instalacji
po trasach instalacji demontowanych - rozważenia utworzenia w tych miejscach szachtów
instalacyjnych dla zapewnienia łatwiejszej eksploatacji instalacji w przyszłości - uproszczenia
przebiegu instalacji kolektorowych przyziemiu budynku w ramach opracowywanej
dokumentacji przebudowy pomieszczeń pracowni hemodynamicznej - w ramach
towarzyszących prac dokonanie wymian instalacji wodnych tj. zimnej i ciepłej wody
użytkowej na zasadach opisanych powyżej - określenia poprzez dokonanie szczegółowej
weryfikacji bezwzględnie koniecznych do wykonania pionów wodno-kanalizacyjnych realizacja prac w sposób pozwalający na ograniczenie w sposób maksymalny powstałych
szkód na kondygnacjach Klinik Kardiochirurgii i Kardiologii w celu prostego ich odtworzenia
bez konieczności renowacji całych pomieszczeń - rozważenia wymiany poszczególnych
pionów od strony korytarza co pozwoli na ograniczenia czasu wyłączenia z eksploatacji
pomieszczeń o najważniejszej funkcji ( sale operacyjne, OIK Kardiologiczny, sale wybudzeń,
pooperacyjne itd..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.22.00-5, 45.33.24.00-7.
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II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
•

1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

•

2. Uzasadnienie wyboru trybu
Postępowanie zostało wszczęte na podstawie art 67 ust 1 pkt 5 lit a) Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i
1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232). Uzasadnienie potrzeby
udzielenia zamówienia: Potrzeba taka nie dała się przewidzieć wcześniej, ponieważ
dokumentacja przebudowy pomieszczeń po Klinice Chorób Skórnych i Wenerycznych
opierała się na założeniu , iż skoro koło 2000 roku ówczesny PAM realizował pełną
przebudowę pomieszczeń na parterze i I piętrze budynku dla potrzeb nowotworzonej
Klinik Kardiochirurgii i zachował istniejącą instalację, to nie wymaga ona wymiany a
niemożliwym było na etapie projektowania dokonanie odkrywek instalacji w
funkcjonujących w sposób ciągły oddziałach Szpitala. W trakcie robót rozbiórkowych
w budynku W , prowadzonych w ramach realizacji umowy ZP/221/291/14 z
21.11.2014r.okazało się jednak, iż odkryte istniejące piony kanalizacji sanitarnej, do
których przewidziane jest odprowadzanie ścieków bytowych z przeprojektowanych
pomieszczeń są stare, wykonane z rur żeliwnych o średnicy 75mm i nie będą w stanie
przejąć dodatkowego obciążenia ściekami. Dodatkowo, ich stan techniczny jest
fatalny , są zarośnięte i mają w związku z tym znacznie mniejszą przepustowość od
zakładanej. Sytuacja taka grozi zatykaniem się instalacji w przypadku dodatkowego
zrzutu ścieków z nowych urządzeń sanitarnych, zaprojektowanych w adaptowanych
dla potrzeb Kardiochirurgii pomieszczeniach i zagraża bezpieczeństwu
epidemiologicznemu budynku i w konsekwencji realizacji zakontraktowanych
świadczeń leczniczych w tym budynku.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA
UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
•

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawczo-Handlowe WEST BUD Jachimowicz
Spółka Jawna, ul. Obrońców Tobruku 7, 75-646 Koszalin, kraj/woj.
zachodniopomorskie.
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Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie
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