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

ZP/220/25/16
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 59788-2016 z dnia 2016-03-16 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Szczecin
Przedmiotem zamówienia dodatkowego jest: 1. Przebudowę drogi dojazdowej od strony parku w
następującym zakresie: - Wzmocnienie i uzupełnienie ściany oporowej - Wykonanie słupów i płyty w
układzie zmienionej trasy drogi - Prace...
Numer ogłoszenia: 59800 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: .
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 59788 - 2016 data 16.03.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Al. Powstańców Wielkopolskich
72, 70-111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4661086, fax. 91 4661113.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III, 2.

•

W ogłoszeniu jest: Uzasadnienie wyboru trybu Ze względu na wyjątkowość sytuacji,
niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, których nie można było
przewidzieć na etapie zlecania opracowania dokumentacji projektowej, w oparciu o art.67
ust.1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zachodzi uzasadniona potrzeba udzielenia
zamówienia z wolnej ręki. Wskazany we wniosku zakres prac wynika ze zmiany założeń
pierwotnego projektu zagospodarowania terenu (będącego częścią branżową kompletnej
dokumentacji technicznej) i konieczność zwiększenia zakresu robót o nie ujęte w
dokumentacji, m.in. zmianę trasy przebiegu dróg (ich wyprostowanie), konieczność
przełożenia instalacji gazów medycznych, które przebiegają zbyt płytko, co zostało
stwierdzone dopiero po dokonaniu odkrywek i wykonanie miejsc parkingowych, jak również
wyprostowanie i zabezpieczenie muru oporowego, ze względu na zmianę wynikającą z
reorganizacji ruchu pojazdów, w tym transportu dostawczego do budynku. Reorganizacja
gospodarki odpadami pozwoliła na podjęcie decyzji o likwidacji tego nie spełniającego
wymogów sanitarnych obiektu. Zakładane w projekcie pozostawienie wiaty stalowej
osiatkowanej przeznaczonej na odpady komunalno-medyczne nie znajduje uzasadnienia,
dodatkowo kolidując z nowym, lepszym rozwiązaniem . Wnioskowany zakres prac obejmuje:
1. Przebudowę drogi dojazdowej od strony parku w następującym zakresie: - Wzmocnienie i
uzupełnienie ściany oporowej - Wykonanie słupów i płyty w układzie zmienionej trasy drogi Prace wykończeniowe 2. Przełożenie instalacji gazów medycznych - Wykonanie miejsc
parkingowych - Zabezpieczenie podłoża geowłókniną - Ułożenie warstw przepuszczalnych
(drenarskich) - Ułożenie płyt ażurowych Realizacja prac określonych powyżej a trudnych do
przewidzenia wcześniej ma istotne znaczenie dla właściwej realizacji całego zadania
inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku szpitala mieszczącego kliniki chirurgiczne z
blokami operacyjnymi (budynek F), bowiem konieczność wykonania w/w zakresu robót ściśle
zazębia się z realizowanym projektem zagospodarowania terenu, dlatego proszę o akceptację

1

wniosku na udzielenie zamówienia z wolnej ręki Wykonawcy, realizującemu zadanie
podstawowe określone w umowie. Aby zapewnić ciągłość wykonywanych prac bez
konieczności dodatkowych uzgodnień i wynikających z tego powodu konfliktów w
wykonawstwie, proponuje się zaproszenie firmy West-Bud do negocjacji dotyczących
udzielenia zamówienia..
•

W ogłoszeniu powinno być: Uzasadnienie wyboru trybu Ze względu na wyjątkowość
sytuacji, niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, których nie można
było przewidzieć na etapie zlecania opracowania dokumentacji projektowej, w oparciu o
art.67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zachodzi uzasadniona potrzeba
udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Wskazany we wniosku zakres prac wynika ze zmiany
założeń pierwotnego projektu zagospodarowania terenu (będącego częścią branżową
kompletnej dokumentacji technicznej) i konieczność zwiększenia zakresu robót o nie ujęte w
dokumentacji, m.in. zmianę trasy przebiegu dróg (ich wyprostowanie), konieczność
przełożenia instalacji gazów medycznych, które przebiegają zbyt płytko, co zostało
stwierdzone dopiero po dokonaniu odkrywek i wykonanie miejsc parkingowych, jak również
wyprostowanie i zabezpieczenie muru oporowego, ze względu na zmianę wynikającą z
reorganizacji ruchu pojazdów, w tym transportu dostawczego do budynku. Reorganizacja
gospodarki odpadami pozwoliła na podjęcie decyzji o likwidacji tego nie spełniającego
wymogów sanitarnych obiektu. Zakładane w projekcie pozostawienie wiaty stalowej
osiatkowanej przeznaczonej na odpady komunalno-medyczne nie znajduje uzasadnienia,
dodatkowo kolidując z nowym, lepszym rozwiązaniem . Wnioskowany zakres prac obejmuje:
1. Przebudowę drogi dojazdowej od strony parku w następującym zakresie: - Wzmocnienie i
uzupełnienie ściany oporowej - Wykonanie słupów i płyty w układzie zmienionej trasy drogi Prace wykończeniowe 2. Przełożenie instalacji gazów medycznych - Wykonanie miejsc
parkingowych - Zabezpieczenie podłoża geowłókniną - Ułożenie warstw przepuszczalnych
(drenarskich) - Ułożenie płyt ażurowych. Realizacja prac określonych powyżej a trudnych do
przewidzenia wcześniej ma istotne znaczenie dla właściwej realizacji całego zadania
inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku szpitala mieszczącego kliniki chirurgiczne z
blokami operacyjnymi (budynek F), bowiem konieczność wykonania w/w zakresu robót ściśle
zazębia się z realizowanym projektem zagospodarowania terenu.
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