
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. – przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku
Porodowego wraz z wyposażeniem w aparaty i urządzenia medyczne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Lipno Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340572055

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nieszawska 6

1.5.2.) Miejscowość: Lipno

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-600

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542880414

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitallipno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitallipno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

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:
Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. – przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku
Porodowego wraz z wyposażeniem w aparaty i urządzenia medyczne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-54394989-92e1-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00145350/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-05 09:37

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

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

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Współfinans. ze środków UE . Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-092/17 dla Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i
konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w
infrastrukturę zdrowotną Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale powiatowe w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kuj-Pom. na 2014-2020

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00063142/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/4/2022

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dot. inwestycji pn. "Poprawa jakości świadczonych usług
medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. – przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposażeniem w
aparaty i urządzenia medyczne " obejmujące: 
Zadanie inwestycji dotyczy remontu i przebudowy pomieszczeń Blok Porodowego z Oddziałem Położniczym (IV piętro
budynek B) w celu przystosowania obecnych pomieszczeń do obowiązujących przepisów wraz z poprawieniem
funkcjonalności i jakości świadczonych usług medycznych.
2. Zakres zamówienia obejmuje także: 
• montaż okładzin ściennych, sufitowych oraz podłóg, 
• montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, 
• montaż instalacji elektrycznej, teletechnicznej, cctc,
• montaż instalacji wentylacji mechanicznej, nawiewno-wywiewnej, wywiewnej i klimatyzacji.
3. Przedmiot zamówienia opiera się o dokumenty:
• Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik Nr 3. 
• Projekt wykonawczy Architektura załącznik Nr 5, 
• Projekt wykonawczy Konstrukcja załącznik Nr 6, 
• Projekt wykonawczy Instalacje sanitarne i wentylacja załącznik Nr 7, 
• Projektem wykonawczym Instalacje elektryczne teletechniczne załącznik Nr 8, 
• Przedmiarem branży ogólnobudowlanej i wyposażenie załącznik Nr 9; 
• Przedmiarem branży sanitarnej instalacja wod.¬-kan. załącznik Nr 10, 
• Przedmiarem branży gazów medycznych załącznik Nr 11, 
• Przedmiarem branży wentylacji i klimatyzacji załącznik Nr 12, 
• Przedmiarem branży elektrycznej instalacje elektryczne i teletechniczne załącznik Nr 13, 
• STWiORB załącznik Nr 14,
Uwaga! Przedmiary robót stanowią załączniki Nr 9-13 do SWZ i mają charakter poglądowy, mogą stanowić materiał
pomocniczy do sporządzenia kalkulacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262650-2 - Roboty w zakresie okładania

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
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45421141-4 - Instalowanie przegród

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45431200-9 - Kładzenie glazury

45432110-8 - Kładzenie podłóg

45432120-1 - Instalowanie nawierzchni podłogowych

45442100-8 - Roboty malarskie

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: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

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: 1

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

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3800400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4823216,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3800400,00 PLN

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

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

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: Mały przedsiębiorca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Handel i Usługi Budowlane Er-Bruk Karen Avetisyan

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 911346800

7.3.3) Ulica: Starowiejska 87

7.3.4) Miejscowość: Wielgie

7.3.5) Kod pocztowy: 87-603

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3800400,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
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