
Ogłoszenie nr 510263383-N-2019 z dnia 03-12-2019 r.

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o.: Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Siechnicach w standardzie budynku pasywnego

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: 594004-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540199816-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny
22033761000000, ul. ul. Jana Pawła II  12, 55-011  Siechnice, woj. dolnośląskie, państwo
Polska, tel. 71 786 09 70, e-mail sylwester.sas@sisk-siechnice, faks .
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SISK.Z.17.2019

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:

Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w
standardzie budynku pasywnego z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą
techniczną.Zaprojektowany obiekt spełnia parametry techniczne odpowiadające budynkowi
pasywnemu Projektowana szczelność powietrzna obiektu dla testu szczelności wykonanego
zgodnie z normą PN-EN 13829 i warunkami certyfikacji. W budynku musi być przeprowadzona
próba szczelności celemwykazania spełnienia powyższego wymogu. Współczynnik przenikania
ciepła U (W/m2*K) dlaprzegród zewnętrznych budynku nie przekracza wartości 0.15 (W/m2*K)
2) Budynek usług ochronyzdrowia, budynek użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby
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opieki zdrowotnej. W budynku zlokalizowano następujące funkcje: podstawowa opieka
zdrowotna - poradnia dla dorosłych:rejestracja, poczekalnia, gabinety diagnostyczne, gabinety
diagnostyczno-zabiegowe, magazyn leków,magazyn dokumentów, administracja, pomieszczenia
pielęgniarek, pomieszczenia sanitarne;podstawowa opieka zdrowotna - poradnia pediatryczna,
podzielona na część dzieci zdrowych i dziecichorych, z niezależnymi wejściami: poczekalnie,
gabinety diagnostyczne, gabinety diagnostyczno-zabiegowe, osobne pom. higieniczno-sanitarne;
przychodnia specjalistyczna: rejestracja,poczekalnie, gabinety diagnostyczne, gabinety
diagnostyczno-zabiegowe, pracownia rtg, laboratoriumanalityczne, sala zabiegowa z
pomieszczeniami obsługującymi, sterylizatornia, pomieszczeniahigieniczno-sanitarne; apteka,
jako niezależna strefa z przeznaczeniem na wynajem rehabilitacja:rejestracja, sale rehabilitacji,
szatnie pacjentów oraz szatnie personelu, sanitariaty biurowa:pomieszczenia administracji, sala
konferencyjna zaplecze sanitarno-techniczne: szatnie i sanitariatydla personelu, pomieszczenia
socjalne i wypoczynku, pomieszczenia techniczne i gospodarcze garażpodziemny 3)
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym dokumentacjiprojektowej,
jednakże Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym
jestobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane
spełniająwymagania określone przez zamawiającego. 4) Wizja lokalna, sprawdzenie
dokumentów.Zamawiający wyznaczył termin składania ofert z uwzględnieniem czasu
niezbędnego do zapoznaniasię przez wykonawców z informacjami koniecznymi do
przygotowania oferty.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45215120-4, 45215100-8

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

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena
najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty
najkorzystniejszej. Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia przeznaczył
kwotę w wysokości 19.557.000,00 zł brutto. W niniejszym postępowaniu złożono 2 oferty, których
ceny znacznie przewyższały ww. kwotę. Oferta z najniższą ceną opiewała na kwotę 29.398.916,73
zł brutto.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
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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.
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