
Sosnowiec: Przebudowa cz ęści wn ętrz segmentu zachodniego z 

instalacjami: wod-kan, hydrantow ą, c.o., wentylacji mechanicznej z 

klimatyzacj ą, elektrycznymi, o świetlenia, informatycznymi, 

telefonicznymi, systemu p.po Ŝ., z przebudow ą windy oraz z przebudow ą 

parterowego ł ącznika  

Numer ogłoszenia: 175517 - 2013; data zamieszczenia : 02.09.2013 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 144435 - 2013r. 

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 

Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 41 30 111, faks 32 41 30 112. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Przebudowa części wnętrz segmentu zachodniego 

z instalacjami: wod-kan, hydrantową, c.o., wentylacji mechanicznej z klimatyzacją, elektrycznymi, oświetlenia, 

informatycznymi, telefonicznymi, systemu p.poŜ., z przebudową windy oraz z przebudową parterowego 

łącznika. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  1.Przedmiotem zamówienia jest: 

1.1. Przebudowa części wnętrz segmentu zachodniego z instalacjami: wodno- kanalizacyjną, hydrantową, 

centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej z klimatyzacją, elektrycznymi, oświetlenia, informatycznymi, 

telefonicznymi, systemu przeciw poŜarowego, z przebudową windy oraz z przebudową parterowego łącznika, 

dalej:PRZEBUDOWA Obiekty poddane przebudowie charakteryzują następujące parametry: 

1) Powierzchnia zabudowy: 863,23 m2 + łącznik parterowy: 76,24 m2,  

2) Wysokość budynku: 11,75 m (od poziomu wejścia do górnej linii gzymsu), 13,98 m (od poziomu wejścia do 

górnej linii nadbudówki nad klatką schodową i nadszybia), 

3) Liczba kondygnacji: 3 + piwnice,  

4) Kubatura pomieszczeń (łącznie z piwnicą): 8.394,0 m³,  

5) Powierzchnia uŜytkowa w świetle istniejących tynków: 2938,29 m2, w tym: 

5.1) piwnice: 705,00 m2,  

5.2) parter: 768,91 m2, 

5.3) I piętro: 717,39 m2, 

5.4) II piętro: 710,80 m2, 

5.5) piętro techniczne 36,19 m2 1.2. PRZEBUDOWA będąca przedmiotem niniejszego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, obejmuje: Przemurowanie kilku starych otworów okiennych i przebicie 

lub poszerzenia otworów drzwiowych, wykonanie otworu w stropie klatki schodowej, podparcie podciągami 
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istniejących płyt stropowych celem osadzenia projektowanej samoczynnie otwieralnej klapy dymowej 120 

x120 cm U=1,1 W/(m2K) z ocieplonym kołnierzem wystającym minimum 25 cm ponad projektowane 

ocieplenie stropodachu, z moŜliwością ręcznego otwierania z poziomu parteru i ostatniej kondygnacji jak 

równieŜ z moŜliwością automatycznego otwierania przez system SAP, demontaŜ ścian działowych, przebicia i 

zamurowania otworów, demontaŜ wszystkich instalacji wewnętrznych parteru, I piętra i II piętra oraz zbędnych 

po demontaŜu instalacji w piwnicy, pozostawienie wentylacji mechanicznej piwnic, wykonanie nowej 

wentylacji nawiewno wywiewnej z uwzględnieniem klimatyzacji i nagrzewnictwa na parterze, I i II piętrze oraz 

dla projektowanej serwerowni w piwnicy, wykonanie prób instalacji z protokolarnym odbiorem, udroŜnienie 

części przewodów wentylacyjnych istniejących kominów, demontaŜ kabiny windowej, prowadnic i wszystkich 

urządzeń windowych wraz z instalacjami, demontaŜ Ŝelbetowego szybu windowego, wyburzenie ścian i 

części stropów w pomieszczeniach przy windzie, wykonanie nowego fundamentu podszybia, wykonanie 

nowych otworów drzwiowych, remont nadszybia, montaŜ instalacji, automatyki i urządzeń mechanicznych, 

tynkowanie szybu, montaŜ konstrukcji stalowej (prowadnic), instalacji oraz kabiny szpitalnej typu 

łóŜkowego,skucie wszystkich tynków ścian i sufitów (w miejscach zagrzybiałych), wykonanie odgrzybienia, 

wykonanie w piwnicy iniekcji ciśnieniowej hydroizolacyjnej, murowanie ścianek działowych o gr. 12 cm, 

wykonanie bruzd z osadzeniem podciągów, nadproŜy, budowę szachtu teletechnicznego, budowę szachtu 

instalacyjnego przy windzie, montaŜ nowych drzwi (w tym p. poŜ.), okien i przeszklonych ścian (w tym p. 

poŜ.), montaŜ szyldów i numerów pomieszczeń, montaŜ tabliczek informacyjnych o funkcji pomieszczenia i 

osobach pracujących w pomieszczeniu, montaŜ nowych instalacji na parterze, I i II piętrze oraz w zakresie 

koniecznym do przejścia w piwnicy, wykonanie przebić i bruzd pod instalacje, ich uszczelnienie i 

wytynkowanie, wykonanie zabezpieczenia przeciwpoŜarowego przepustami EI 60 oraz instalacji 

przechodzących przez strop piwnic, przez ściany klatki schodowej oraz przez ściany i stropy korytarza 

głównego nr 04, montaŜ 3 sztuk klap przeciwpoŜarowych samoczynnie odcinających i podłączenie ich do 

projektowanego systemu SAP, wykonanie w piwnicy za windą pomieszczenia przyszłej serwerowni 

(klimatyzowanej z podestem Ŝelbetowym), przebudowę głównej rozdzielni elektrycznej segmentu w piwnicy, 

przebudowę rozdzielnic na kaŜdej kondygnacji w budynku, montaŜ napowietrzników higrosterowalnych pod 

okiennych, tynkowanie ścian i sufitów, demontaŜ istniejących balustrad klatki schodowej i montaŜ nowych 

balustrad stalowych o wys. 1,2 m ze szczeblami pionowymi w odstępach nie większych niŜ 12 cm, wykonanie 

nad I piętrem w duszy klatki schodowej zabezpieczenia (kratownica stalowa) chroniącego przed upadkiem z II 

pietra lub z poziomu maszynowni na posadzkę na parterze, wykonanie wylewek i izolacji, ułoŜenie płytek, 

przyklejenie wykładziny PVC, wykonanie sufitów podwieszanych, malowanie ścian i sufitów, osadzenie kratek 

wentylacyjnych, wykonanie czyszczenia instalacji wodno kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji 

mechanicznej, montaŜ armatury i osprzętu, w tym: zlewozmywaków, umywalek, kabin prysznicowych, 

brodzików, muszli klozetowych, grzejników centralnego ogrzewania, dozowników mydła, podajników 

ręczników papierowych i papieru toaletowego, suszarek, luster, koszy, wykonanie szaf zabudowanych, 

pobranie próbek wody, przekazane ich do laboratorium w celu wykonania analizy i określenia składu 

chemicznego wody, prace porządkowe oraz mycie okien i drzwi, procedury odbiorowe wykonanych robót 

budowlanych, instalacji i wbudowanych urządzeń, zapewnienie obsady stanowisk kierownika budowy i 

kierowników robót poszczególnych branŜ, kompleksowej obsługi geodezyjnej wraz z prowadzeniem 

dokumentacji wymaganych prawem, w tym wynikających z warunków pozwolenia na budowę, uzyskanie 

decyzji Urzędu Dozoru Technicznego wymaganych dla urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, 

przeszkolenie pracowników zamawiającego w obsłudze urządzeń i instalacji, wykonanie dokumentacji 

powykonawczej przedmiotu zamówienia, w tym między innymi: Instrukcji Bezpieczeństwa PoŜarowego, 

przeprowadzenie prób i badań wykonanych nowych instalacji po zakończeniu robót i dokonaniu odbiorów 

robót wraz z dostarczeniem kompletu wymaganej dokumentacji obsługi i eksploatacji. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia - PRZEBUDOWY, zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych, które zamawiający przekaŜe (w formie elektronicznej) zaproszonym 

do złoŜenia ofert wykonawcom. Zamawiający wyjaśnia, Ŝe niniejszy przedmiot zamówienia nie obejmuje robót 
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dotyczących termomodernizacji obiektu.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.50.00-7, 45.11.12.00-0, 45.11.13.00-1, 

45.26.25.20-2, 45.26.23.00-4, 45.32.40.00-4, 45.41.00.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.43.11.00-8, 

54.21.13.10-5, 45.42.11.31-1, 45.45.30.00-7, 45.42.11.60-3, 45.33.20.00-3, 45.33.20.00-3, 45.33.10.00-6, 

45.33.30.00-0, 45.31.10.00-0, 45.31.20.00-7. 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg ograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  29.08.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  3. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:  

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY JĘDRZEJCZYK, ŁOMśYŃSKA 2, 41-219 SOSNWOWIEC, 

kraj/woj. śląskie.  

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 4561303,47 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ 

CENĄ 

Cena wybranej oferty:  4154318,39 

Oferta z najni Ŝszą ceną: 4154318,39 / Oferta z najwy Ŝszą ceną: 5223502,72 

Waluta:  PLN. 

Page 3 of 3

2013-09-03file://C:\Documents and Settings\ekwasnicka\Ustawienia lokalne\Temporary Internet ...


