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Ogłoszenie nr 510542872-N-2020 z dnia 14.12.2020 r.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie: REMONT
ROZDZIELNICY GŁÓWNEJREGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I

KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE
 

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: 590028-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, Krajowy numer
identyfikacyjny 29246800000000, ul. Aleja Wojska Polskiego  80/82, 70-482  Szczecin, woj.
zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4243600, 4243604, e-mail
sekretariat@krwiodawstwo.szczecin.pl, faks 91 4221 898. 
Adres strony internetowej (url): 

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
REMONT ROZDZIELNICY GŁÓWNEJREGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I
KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
4/ZP/2020

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: 

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu rozdzielnicy głównej oraz robót
budowlanych towarzyszących pracom elektrycznym i montażowym w pomieszczeniu rozdzielni.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres robót: 1) Wykonanie
robót elektrycznych związanych z remontem rozdzielnicy głównej w budynku RCKiK w
Szczecinie, w tym: a) Wymiana szaf rozdzielnicy głównej, b) Wymiana aparatów w szafach
rozdzielczych, c) Wykonanie podłogi technicznej pod nowe szafy rozdzielcze, d) Przeniesienie
istniejących układów pomiarowych do nowych szaf po uprzednim zgłoszeniu w ENEA SA, e)
Zabudowa kompensatora mocy biernej, f) Zabudowa nowego układu SZR, g) Powiadomienie
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dostawcy prądu o konieczności rozłączenia zasilania w stacji transformatorowej (pogotowie
energetyczne), h) Rozłączenie od zacisków kabla zasilającego z agregatu prądotwórczego oraz
włączenie kabla do nowej rozdzielnicy(na odpowiednim etapie prac), i) Wykonanie
tymczasowego zasilania z agregatu prądotwórczego wykonawcy obwodów rezerwowanych na
czas wymiany aparatów i przenoszenia przewodów do nowej rozdzielnicy, j) Wykonanie
instalacji PWP(pożarowego wyłącznika prądu), k) Zakrycie istniejących kanałów kablowych, l)
Wykonanie uziemienia rozdzielnicy oraz połączeń wyrównawczych, m) Wykonanie pomiarów
elektrycznych i przekazanie projektu powykonawczego inwestorowi, n) Naprawa uszkodzeń
powstałych w wyniku prowadzonych prac, o) Wywiezienie odpadów. 2) Wykonanie robót
budowlanych związanych z remontem rozdzielnicy głównej w budynku RCKiK w Szczecinie, w
tym: a) Demontaż starych drzwi wewnętrznych; b) Montaż nowych drzwi wewnętrznych EI60;
c) Odbicie zniszczonych tynków – na krótszych ścianach; d)Wykonanie obrzutki cementowej na
ścianach po usunięciu tynków; e) Wykonanie nowych tynków orazprzetarcie całości ścian; f)
Wykonanie napraw posadzki cementowej polegających na usunięciu spękań i zatarciu
naprawionych miejsc na gładko; g) Wykonanie obramowania kanału (po dawnej szafie
rozdzielczej) i przykryciu jej blachami żeberkowymi ocynkowanymi; h) Przygotowanie
pomieszczenia do prac malarskich; i) Wykonanie prac malarskich – ścian i sufitu; j) Wykonanie
malowania posadzek betonowych farbą do posadzek; k) Wywóz i utylizacja odpadów. 3.
Szczegółowy opis robót budowlanych objętych zamówieniem został zawarty w dokumentacji
projektowej na którą składa się: Projekt budowlany „Projekt remontu rozdzielnicy głównej”,
Przedmiar robót „Roboty budowlane w pomieszczeniu rozdzielni elektromagnetycznej”, oraz
Przedmiar „Remont rozdzielnicy głównej”, które stanowią załącznik nr 8 do SIWZ.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45310000-3

Dodatkowe kody CPV: 45317300-5, 45315700-5, 45311200-2, 45300000-0, 45430000-0,
45440000-3, 45450000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie
stanowiącej równowartość 5 (pięć) % Wynagrodzenia (ceny ofertowej brutto) w jednej z
następujących form: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem
pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/11/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 194113.58 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
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liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Grupa Renoma Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Tarnobrzeska 4 
Kod pocztowy: 71-034 
Miejscowość: Szczecin 
Kraj/woj.: zachodniopomorskie 

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 224000.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 224000.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 462480.00 
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:

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. 


