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Ogłoszenie nr 510124453-N-2020 z dnia 10-07-2020 r.

Przychodnia Nowiny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej : „REMONT
BUDYNKU PRZYCHODNI NOWINY SPZOZ”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 550304-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Przychodnia Nowiny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , Krajowy numer
identyfikacyjny 29070393000000, ul. Białe Zagłębie  32, 26-052  Nowiny, woj. świętokrzyskie,
państwo Polska, tel. 41 3475600, 41 34756150, e-mail administracja@przychodnianowiny.pl,
m.piast@nowiny.com.pl, faks 41 3475640. 
Adres strony internetowej (url): www.przychodnianowiny.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„REMONT BUDYNKU PRZYCHODNI NOWINY SPZOZ”

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 Remont budynku Przychodni Nowiny SPZOZ. Przedmiot
zamówienia podzielony został na części - dwa zadania: zadanie nr 1: prace malarskie i
wykończeniowe parteru budynku Przychodni Nowiny SPZOZ wraz z remontem łazienek i
malowaniem klatki schodowej; zadanie nr 2: remont dachu z przebudową instalacji
odprowadzającej deszczówkę wraz z izolacją niszy fundamentowych budynku Przychodni
Nowiny SPZOZ Na wykonanie przedmiotu umowy w zakresie: a) Zadania nr 1 składają się w
szczególności następujące czynności: i. roboty budowlane ii. instalacje elektryczne iii. instalacje
sanitarne iv. wyposażenie przedmiotowych pomieszczeń na parterze budynku Przychodni
wyszczególnionych w przedmiarze robót b) Zadania nr 2 składają się w szczególności
następujące czynności: i. izolacja pionowa budynku ii. przebudowa instalacji deszczowej,
wyszczególnione w przedmiarze robót 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony
został w przedmiarze robót stanowiącym załączniki nr 8 (zadanie nr 1) i 9 (zadanie nr 2) do
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CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: prace malarskie i wykończeniowe parteru
budynku Przychodni Nowiny SPZOZ wraz z remontem
łazienek i malowaniem klatki schodowej

SIWZ. 4. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod
warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie
gorszych od założonych w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie
materiału równoważnego pod względem istotnych (głównych) parametrów technicznych i
użytkowych, przy zachowaniu co najmniej tego samego poziomu jakości, trwałości oraz
kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi przy realizacji zamówienia. 5. Zakup
wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy leży po stronie
Wykonawcy. 6. Materiały, które wykorzysta Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia
muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie – określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j.
Dz.U. 2020, poz. 215) oraz wymaganiom przetargowym, w szczególności zawartym w
przedmiarze robót. 7. Materiały proponowane przez Wykonawcę podlegają każdorazowo przed
zastosowaniem ich wcześniejszej ocenie oraz akceptacji przez Zamawiającego, w tym celu
Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy przedstawi Zamawiającemu
szczegółowy wykaz materiałów planowanych do użycia. 8. Wykonawca na własną
odpowiedzialność i na swój koszt podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez
rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć tereny sąsiadujące z
terenem budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń i szkód. 9. Wykonawca
zobowiązany jest do zagospodarowania powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych,
odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. r. (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 797) i
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 1396). 10.
Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby
wykonujące czynności ogólnobudowlane i remontowe w ramach przedmiotowego zamówienia,
były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1040 z późń. zm.). 11. Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższego wymogu oraz sankcje z tytułu jego
niespełnienia, określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45453000-7, 45320000-6, 45421000-4, 45431200-9, 45442100-8,
45330000-9, 45311200-2, 45111300-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/07/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 89000 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
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CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: remont dachu z przebudową instalacji
odprowadzającej deszczówkę wraz z izolacją niszy
fundamentowych budynku Przychodni Nowiny SPZOZ

Liczba otrzymanych ofert:  7 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "HEWANAG" Andrzej Kęcki 
Email wykonawcy: ppu.hewanag@onet.eu 
Adres pocztowy: 25-563 Kielce Ul. Zagnańska 220A 
Kod pocztowy: 25-563 
Miejscowość: Kielce 
Kraj/woj.: świętokrzyskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 109470 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 109470 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 179132.52 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 w zw. z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zawiadamia
się o unieważnieniu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Remont budynku Przychodni Nowiny SPZOZ”, w zakresie
Zadania nr 2: „Remont dachu z przebudową instalacji odprowadzającej deszczówkę wraz z
izolacją niszy fundamentowych budynku Przychodni Nowiny SPZOZ”, postępowania ogłoszonego
w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem
550304-N-2020 z dnia 15.06.2020 r. Uzasadnienie Zgodnie z art. 93 ust 1. pkt 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
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Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż oferty złożone
w niniejszym postępowaniu, zawierają cenę przekraczającą kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego
zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 9 079,95 zł brutto. W niniejszym postępowaniu
złożono 2 oferty, których ceny znacznie przewyższały ww. kwotę. Jednocześnie Zamawiający
informuje, że nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do przedłożonej oferty. W związku z
powyższym postanowiono jak w sentencji.

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


