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Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 361816-2013 z dnia 2013-09-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Parczew 
Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie SP ZOZ w Parczewie do wymogów określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych, w 
zakresie zaprojektowania i wykonania robót budowlanych,... 
Termin składania ofert: 2013-09-23 

 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Parczew: Dostosowanie SP ZOZ w Parczewie do wymogów określonych w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych.  

SPZOZ.V.ZP-3522/16/2013 

Numer ogłoszenia: 406042 - 2013; data zamieszczenia: 07.10.2013 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 
ogłoszenia w BZP: 361816 - 2013r. 
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: tak. 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kościelna 136, 21-200 
Parczew, woj. lubelskie, tel. 83 3552113, faks 83 3552113. 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostosowanie SP ZOZ w Parczewie do 
wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w celu podniesienia jakości świadczonych 
usług medycznych. SPZOZ.V.ZP-3522/16/2013. 
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie SP ZOZ                
w Parczewie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w celu podniesienia 
jakości świadczonych usług medycznych, w zakresie zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, 
instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej, instalacji 
wodno-kanalizacyjnej wraz z dostawą urządzeń. Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje: 
1.Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie budynku magazynowego na potrzeby 
pododdziału uzależnień - tj. kompletny projekt budowlany i wykonawczy wraz ze wszystkimi 
opracowaniami niezbędnymi do pozwolenia na budowę oraz do uzyskania prawomocnego pozwolenia 
na budowę; 2.Wykonanie robót budowlanych oraz dokumentacji, polegających na dostosowaniu                   
(tj. przebudowie lub/i remoncie) pomieszczeń: a) dostosowanie budynku magazynowego na potrzeby 
pododdziału uzależnień; b) doposażenie pomieszczeń budynku uzależnień od alkoholu na potrzeby 
centralnej sterylizacji w urządzenia (w tym, w agregat skraplający chłodzony powietrzem i centralę 
wentylacyjną) wraz z wykonaniem robót budowlanych, polegających na dostosowaniu pomieszczeń 
budynku uzależnień od alkoholu na potrzeby centralnej sterylizacji; c) modernizacja bloku 
operacyjnego[w tym opracowanie dokumentacji projektowej]; d) modernizacja oddziału dziecięcego: 
wykonanie podłóg z materiału umożliwiający ich mycie i dezynfekcję, dostosowanie pomieszczeń 
higieniczno sanitarnych (z podziałem na płeć) oraz (wydzielenie pomieszczeń porządkowych) [w tym 
opracowanie dokumentacji projektowej]; e) modernizacja oddziału internistyczno - kardiologicznego    
[w tym opracowanie dokumentacji projektowej]; f) modernizacja oddziału położnictwa z neonatologią 
oraz ginekologicznego (bez mocowania grzejników) [w tym opracowanie dokumentacji projektowej]; g) 
modernizacja oddziału chirurgiczno - urazowego; [w tym opracowanie dokumentacji projektowej]; h) 
modernizacja oddziału geriatrycznego z uwzględnieniem instalacji tlenu medycznego [w tym 
opracowanie dokumentacji projektowej]; i) modernizacja oddziału psychiatrycznego [w tym 
opracowanie dokumentacji projektowej]; j) modernizacja kuchni [w tym opracowanie dokumentacji 
projektowej]; k) modernizacja pomieszczenia przeznaczonego do mycia i dezynfekcji środków 
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transportu [w tym opracowanie dokumentacji projektowej]; l) Instalacja wentylacji w budynku głównym 
szpitala [w tym opracowanie dokumentacji projektowej]; m) Instalacja wentylacji w pawilonie 
przewlekle chorych (geriatrii i psychiatrii)[w tym opracowanie dokumentacji projektowej]. 3. Remont 
budynku agregatu wraz z dostawą i instalacją agregatu prądotwórczego, obejmujący: 1/ dostawę                   
i instalację agregatu prądotwórczego o mocy 200kVA z automatycznym rozruchem o parametrach 
określonych w załączniku nr 8 do SIWZ. 2/ opracowanie projektu technicznego zawierającego:               
a) sposób zasilania obiektów szpitalnych ze stacji ST-23 poprzez rozdzielnię NN, b) warunki 
techniczne współpracy agregatu z odbiornikami elektroenergetycznymi SPZOZ, c) zatwierdzone 
uzgodnienia do odbioru zadania przez dostawcę energii elektrycznej. 3/ dostosowanie istniejącego 
pomieszczenia pod względem budowlanym: a) remont tynków, b) malowanie, c) wymiana instalacji 
elektrycznej. 4/ posadowienie nowego zespołu na istniejącym fundamencie lub wykonanie nowego.               
5/ montaż i uruchomienie agregatu /w budynku w miejsce obecnie zainstalowanego agregatu/               
z przeprowadzeniem prób i testów, przeszkolenie obsługi, przekazanie dokumentacji powykonawczej             
i eksploatacyjnej w języku polskim. 6/ podłączenie istniejących linii kablowych odbioru mocy łączących 
agregat z rozdzielnią bezpieczników /RNN/. 7/ wykonanie układu wentylacji pomieszczenia /czerpni 
powietrza/ oraz układu wydechowego /wyrzutni spalin/. 8/ zabezpieczenie szpitala w rezerwowe 
źródło - przewoźny agregat o mocy 200kVA na czas wykonywanych prac remontowych. 4. Dostawa 
wraz z instalacją sterylizatorów przelotowych parowych (2 szt.) 5. Dostawa wraz z instalacją myjni - 
dezynfektora do narzędzi chirurgicznych i sprzętu anestezjologicznego (1 szt.). 6. Dostawa wraz                  
z instalacją - dezynfektora do mycia wózków i środków transportowych (1 szt.). 7. Dostawa wózków 
transportowych (4 szt.). 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 71.22.00.00-6, 45.45.30.00-7,    
45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 33.19.11.00-6, 39.33.00.00-4, 34.91.21.00-4, 
31.12.20.00-7. 
 
SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 
tak, projekt/program: Umowa realizowana jest w ramach Projektu dofinansowanego ze 
środków UE w ramach Działania 8.3 Ochrona zdrowia, Typ projektów: Ochrona zdrowia - 
projekty realizowane przez szpitale - dostosowanie szpitali do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ RPO WL (Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013). 
 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
Część NR: 1    
Nazwa: Dostosowanie SP ZOZ w Parczewie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych. SPZOZ.V.ZP-3522/16/2013 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.10.2013. 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 ANCHOR Sp. z o.o. (LIDER), ul. Zastawie 3, 16-070 Choroszcz , kraj/woj. podlaskie. 

 P. F.H.-U. HANDBUD Wiesław Blicharski, ul. Czworobok 17, 22-200 Włodawa, kraj/woj. 
lubelskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4239739,41 PLN. 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 
NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 5110000,00 

 Oferta z najniższą ceną: 5110000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7599743,94 

 Waluta: PLN. 
 
Podpisał:  

        Dyrektor  
    Samodzielnego Publicznego  
     Zakładu Opieki Zdrowotnej  

     w Parczewie  
mgr Janusz Hordejuk 


