
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowych elementów konstrukcji
podjazdu oraz pomostu postojowego w przebudowywanym podjeździe dla karetek

Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalny Szpital w Kołobrzegu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311496

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ppor. Łopuskiego 31-33

1.5.2.) Miejscowość: Kołobrzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 94 35 30 262

1.5.8.) Numer faksu: 94 35 544 08

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Monika.Derwisz@szpital.kolobrzeg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.kolobrzeg.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowych elementów konstrukcji
podjazdu oraz pomostu postojowego w przebudowywanym podjeździe dla karetek
Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6282647b-e557-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00128963/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-28 10:00

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010338/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowych elementów konstrukcji
podjazdu oraz pomostu postojowego w przebudowywanym podjeździe dla karetek
Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00116559/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo
zamówienia z wolnej ręki:

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5
ustawy Pzp. Wybór trybu zamówienia z wolnej ręki nastąpił ponieważ ze względu na wyjątkową
sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on
przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować
terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. 
Ze względu na konieczność natychmiastowej realizacji zamówienia nie można zachować
terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.
W trakcie prowadzonych prac remontowych z wyłączeniem estakady z eksploatacji stwierdzono
wady konstrukcji występujące w znacznie większym zakresie, które przy założeniach
projektowych nie były możliwe do określenia, a uniemożliwiające dalszą eksploatację estakady
bez wykonania zwiększonego zakresu robót naprawczych, w tym wymiany uszkodzonych ścian
oporowych podjazdów jak również pomostu postojowego.
W związku z powyższym niezb

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: EP/27/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 697150,88 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu nowych elementów
konstrukcji podjazdu oraz pomostu postojowego w przebudowywanym podjeździe dla karetek
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Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.
Zakres prac budowlanych;
- rozebranie konstrukcji żelbetowej estakady, załadunek, wywóz i utylizacja gruzu
- odtworzenie i poszerzenie konstrukcji żelbetowej: wykonanie płyty estakady, podciągu i żeber
żelbetowych
- wykonanie dodatkowych stóp fundamentowych i słupów 
- uzupełnienie betonu i zbrojenia w istniejących słupach
- wykonanie i montaż dodatkowej konstrukcji stalowej podpierającej płytę estakady
- montaż barieroporęczy mostowej

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 853737,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 853737,01 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 853737,01 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlano
Transportowe Stefan Zakrzewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: PL

7.3.3) Ulica: ul. Szafirowa 16

7.3.4) Miejscowość: Kołobrzeg

7.3.5) Kod pocztowy: 78-100

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 853737,01 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-10-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95
ustawy
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