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Ogłoszenia powiązane:  
Ogłoszenie nr 529145-N-2017 z dnia 2017-06-08 r. - Chęciny  
Przedmiotem zamówienia jest 

Przebudowa istniejących pomieszczeń na terenie Szpitala- segment C- III piętro dla potrzeby 
Endoskopii oraz prace budowlane na dachu- segment C  
Termin składania ofert/wniosków: 23-06-2017  

 
Ogłoszenie nr 101894 - 2017 z dnia 2017-06-28 r.  

 
Chęciny: Przebudowa istniejących pomieszczeń na terenie Szpitala- segment C- III piętro dla 

potrzeby Endoskopii oraz prace budowlane na dachu- segment C 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –  

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
nie  
Nazwa projektu lub programu 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  
Numer ogłoszenia: 529145-N-2017 
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak  
Numer ogłoszenia: 500001416-N-2017  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego 
nie  
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
nie  
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  
nie  
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  
nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 
publicznych:: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, 
krajowy numer identyfikacyjny 29621300000, ul. Czerwona Góra  10, 26060   Chęciny, państwo 
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Polska, woj. świętokrzyskie, tel. 413 465 240, faks 413465567, e-mail dzamp@poczta.onet.pl 
Adres strony internetowej (URL): http://bip.czerwonagora.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Podmiot prawa publicznego  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w 
tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z 
zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, 
jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I 
należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):  
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Przebudowa istniejących pomieszczeń na terenie Szpitala- segment C- III piętro dla potrzeby 
Endoskopii oraz prace budowlane na dachu- segment C 
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
ZP-855-2017 
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:  
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejących pomieszczeń na terenie Szpitala- segment 
C- III piętro dla potrzeby Endoskopii- zadanie nr 1 oraz prace budowlane na dachu- segment C- 
zadanie nr 2, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. 
Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny wg opracowanej dokumentacji projektowej i uzyskanego 
pozwolenia na budowę dla zadania nr 1 i w oparciu o dokumentację techniczną Zamawiającego i 
zakresu dot. naprawy automatyki centrali wentylacyjnej dla zadania nr 2. UWAGA!!! Dla zadania 
nr 2 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania: W zakresie prac na powierzchni dachu: 
a)krycie powierzchni papą termozgrzewalną dachu płaskiego dwuspadowego, segment C z pracami 
towarzyszącymi; b)pomalowanie wszystkich konstrukcji metalowych znajdujących się na dachu; 
c)uzupełnienie wyprawy elewacyjnej obróbką blacharską na ścianie segmentu D za klimatyzatorem; 
d)demontaż wierzchniej warstwy blachy ocynkowanej z kanałów wentylacyjno- klimatyzacyjnych 
obsługujących remontowaną powierzchnię dla Endoskopii oraz wykonanie i zmontowanie nowych 
elementów z blachy z uszczelnieniem łączeń; W zakresie naprawy automatyki centrali 
wentylacyjnej, Wykonawca zobowiązany będzie do: a)wymiany otuliny rur biegnących z centrali- 
50 m; b)poprawa automatyki centrali (wymiana kabli, montaż koryt i uchwytów kablowych itp.); 
c)wymiana siłownika centrali; d)wymiana sterownika centrali; e)wymiana czujników centrali; 
f)czyszczenie agregatu; g)przegląd centrali polegający na: -sprawdzeniu parametrów technicznych 
urządzeń; -kontroli stanu wymienników (nagrzewnica, chłodnica, wymiennik krzyżowy); -kontroli 
stanu zespołów wentylatorowych; -kontroli stanu przepustnic, zaworów regulacyjnych; -kontrola 
stanu łożysk; -sprawdzenie nastaw termostatu p. zamrożeniowego; -sprawdzenie drożności układu 
odprowadzania skroplin; -przegląd instalacji automatyki; -regulacja pracy urządzeń w zależności od 
pory roku, -sprawdzenie filtrów. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie  
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II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV:  
SEKCJA III: PROCEDURA  
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony  
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
  
Postępowanie/część zostało unieważnione tak  
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:  
Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia 
wadą uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego Podstawa faktyczna: Przedmiar robót nie obejmuje zakresu prac jaki jest 
przewidziany do wykonania w projekcie wykonawczym. 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  
IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 
Waluta 
 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert 
w tym  
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 
Europejskiej:  
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  
 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie  
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.  
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie  
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  
Skrót literowy nazwy państwa:  
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  
Skrót literowy nazwy państwa:  
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy  
Oferta z najniższą ceną/kosztem  
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem  
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Waluta:  
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom  
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom:  
IV.8) Informacje dodatkowe:  
 

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


