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Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
PUM 

Al. Powstańców Wielkopolskich 72 
70-111 Szczecin 

 
 

 
ZP/220/29/16 
 

Szczecin: Wykonanie robót dodatkowych do zamówienia podstawowego (ZP/220/38/14), 
polegających na przebudowie drogi dojazdowej z przełożeniem instalacji gazów medycznych w 

obrębie budynku Klinik Chirurgicznych (budynek F) SPSK-2 od strony parku 
Numer ogłoszenia: 67178 - 2016; data zamieszczenia: 24.03.2016 

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 ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót dodatkowych do 
zamówienia podstawowego (ZP/220/38/14), polegających na przebudowie drogi dojazdowej z 
przełożeniem instalacji gazów medycznych w obrębie budynku Klinik Chirurgicznych (budynek F) 
SPSK-2 od strony parku. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Okre ślenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 
dodatkowego jest: 1. Przebudowa drogi dojazdowej od strony parku w następującym zakresie: - 
Przełożenie instalacji gazów medycznych - Wzmocnienie i uzupełnienie ściany oporowej - 
Wykonanie słupów i płyty - Prace wykończeniowe - Likwidacja wiaty osiatkowanej. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7. 

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 

Dane programowe przekazane projektantowi zakładały pozostawienie istniejącego 
betonowego podjazdu do budynku klinik chirurgicznych F (podjazd z tyłu budynku - strona 
północna), a także pozostawienie wolnostojącej chłodni pro morte, a realizacja prac w ramach 
planu zagospodarowania terenu, przewidywała wykonanie - w pobliżu istniejącej wiaty 
stalowej osiatkowanej przeznaczonej na odpady komunalno-medyczne, zlokalizowanej tuż 
obok bloku operacyjnego (nie przeznaczonego do remontu) - parkingu dla 5 pojazdów. W 
trakcie realizacji robót sanitarno-kanalizacyjnych stwierdzono, że istniejąca ścianka oporowa 
wykazuje liczne spękania oraz wybrzuszenia, co wskazuje, że konstrukcja drogi jest poważnie 
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naruszona i nie gwarantuje jej bezpiecznej eksploatacji. Biorąc pod uwagę planowaną po 
zakończeniu Inwestycji reorganizację transportu, polegającą na przeniesieniu od strony parku 
dostaw do budynku, należy, poza zwiększeniem wytrzymałości drogi, wykonać jej 
poszerzenie oraz wyprostowanie, z uwagi na trudności z manewrowaniem samochodami 
dostawczymi o nośności ok. 10 t, jakimi m.in. realizowane są dostawy. Ponadto, po 
przystąpieniu do prac związanych z zagospodarowaniem terenu okazało się, że przebiegająca 
w miejscu planowanego w projekcie parkingu instalacja sieci gazów medycznych, zasilająca - 
nie objęty remontem- istniejący blok operacyjny, jest położona zbyt płytko. Ponieważ 
instalacje gazów medycznych, z uwagi na bezpieczeństwo chorych oraz fakt, iż jest to główne 
zasilanie w gazy medyczne budynku F, wymagają szczególnej ochrony, to - z tego względu - 
cały ich odcinek, aż do miejsca ich włączenia do budynku F wymaga przełożenia. Działania 
jak wyżej stanowią warunek bezpiecznej realizacji prac związanych z zagospodarowaniem 
terenu, objętego projektem Przebudowy/rozbudowy budynku szpitala mieszczącego Kliniki 
Chirurgiczne z blokami operacyjnymi (budynek F) a także terminową realizacją 
przedmiotowej inwestycji. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJ ĄCY ZAMIERZA UDZIELI Ć 
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 


