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

ZP/220/07/15
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 wodno-kanalizacyjnych.
Numer ogłoszenia: 14303 - 2015; data zamieszczenia: 03.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia
w BZP: 6841 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
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.
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 zamówienia: 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.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-7, 45.33.22.00-5, 45.33.24.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: 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. Numer ogłoszenia: 6841 - 2015; data zamieszczenia: 16.01.2015
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
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•

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawczo-Handlowe WEST BUD Jachimowicz Spółka Jawna, Ul.
Obrońców Tobruku 7, 75-646 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 560000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
•

Cena wybranej oferty: 682650,00

•

Oferta z najniższą ceną: 682650,00 / Oferta z najwyższą ceną: 682650,00

•

Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo
zapytania o cenę
•

1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

•

2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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.

………………………………..
Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

2

