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Ogłoszenie nr 500117221-N-2018 z dnia 25-05-2018 r.  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody 

ze studni głębinowej na potrzeby SP ZOZ w Parczewie  

 

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: 555757-N-2018  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  

nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 

000306489, ul. Kościelna  136, 21-200  Parczew, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 

833552113, e-mail zamowienia@spzozparczew.pl, faks 833552113.  

Adres strony internetowej (url): www.spzozparczew.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody ze studni głębinowej na potrzeby SP ZOZ w 

Parczewie  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

SPZOZ.V.ZP-3522/7/2018  

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 wykonanie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody ze studni 

głębinowej w celu poprawy jakości wody na potrzeby własne SP ZOZ w Parczewie. 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji układu technologicznego i 

hydraulicznego Stacji Uzdatniania Wody ze studni głębinowej, jak również przystosowanie 

do pracy w pełnej automatyce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w 

dokumentacji technicznej (załączniki nr 10 do niniejszej SIWZ a) Przedmiar robót, b) 

Specyfikacja techniczna, c) Projekt budowlany + technologia, d) Urządzenia SUW, e) Projekt 

AKPiA + elektryka, f) Pozwolenie wodnoprawne, g) Informacja BIOZ) oraz załączniku 

Parametry techniczne (załączniki nr 7 do niniejszej SIWZ). Jako że wynagrodzenie ma 

charakter ryczałtowy, przedmiary stanowiące załącznik do SIWZ mają jedynie charakter 
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pomocniczy. Specyfikacja techniczna (załączniki nr 10 lit. b) do niniejszej SIWZ) jest 

opracowaniem, które zawiera opisy działania wymagane przy modernizacji Stacji Uzdatniania 

Wody: CZĘŚĆ A – SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA – WYMAGANIA 

OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Przedmiotem 

specyfikacji technicznej ogólnej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z modernizacją stacji uzdatniania wody (SUW) ze studni 

głębinowej na potrzeby własne SPZOZ w Parczewie. CZĘŚĆ B – SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ZIEMNE Przedmiotem szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, 

realizowanych przy z modernizacją stacji uzdatniania wody (SUW) ze studni głębinowej na 

potrzeby własne SPZOZ w Parczewie. Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej dotyczą 

zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i obejmują: - wytyczenie trasy, 

zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu urodzajnego, - wykonanie przemieszczenia mas 

ziemnych i wyrównywania terenu, - wykonanie wykopów pod rurociągi, - wykonanie 

podsypki i obsypki rurociągów, - zasypanie wykopów z zagęszczeniem. CZĘŚĆ C – 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – OPIS PODSTAWOWYCH 

URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA ORAZ INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH 

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

podstawowych urządzeń i wyposażenia. Projektowana modernizacja technologii stacji 

uzdatniania wody obejmuje swoim zakresem główne źródło zasilania w wodę szpitala w 

Parczewie. Modernizowana instalacja technologiczna przewidziana w oparciu o urządzenia 

do redukcji związków żelaza i manganu drogą intensywnego napowietrzania wody i filtracji 

w układzie dwustopniowym przy zastosowaniu złóż kompozytowo katalityczno - 

kwarcowych / bez dozowania chemikaliów/ z jednoczesną modernizacją pomieszczenia oraz 

wymianą instalacji elektrycznych i kontrolno-pomiarowych, grzewczych i wentylacyjnych 

oraz pełną automatyzację, wizualizację i monitoring ochronny pracy stacji. CZĘŚĆ D – 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – PRZYŁĄCZA I INSTALACJE 

SANITARNE Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru podziemnych przyłączy sanitarnych przy modernizacji stacji uzdatniania wody 

(SUW) ze studni głębinowej na potrzeby własne SPZOZ w Parczewie. Zakres robót objętych 

specyfikacją techniczną dotyczy budowy: - przyłączy wodociągowych, - rurociągów 

popłuczyn, - przyłącza kanalizacji sanitarnej. 3. Wymagany przez zamawiającego minimalny 

okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady nie może być krótszy niż min. 36 miesięcy na 

zainstalowane układy technologiczne i hydrauliczne (urządzenia). Wymagany przez 

Zamawiającego minimalny okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż min. 36 

miesięcy na wykonane roboty budowlane  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  

nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45330000-9 

 

Dodatkowe kody CPV: 45232430-5, 45310000-3, 65111000-4  

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 
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tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa 

kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W postępowaniu 

na realizację roboty budowlanej pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody ze studni 

głębinowej na potrzeby SP ZOZ w Parczewie została złożona 1 oferta, której cena 

przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Zamawiający również nie może zwiększyć przeznaczonej kwoty na sfinansowanie 

zamówienia do wysokości złożonej oferty.  

 

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.  
 

 

                                                                        Podpisał: 

        

Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Parczewie 

                                                                          mgr Janusz Hordejuk 
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