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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane 

 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7443061 w. 281, faks , 

strona internetowa www.snzoz.lublin.pl 

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wykonanie robót uzupełniających związanych z 

realizacją zamówienia publicznego Termomodernizacja budynków Szpitala Neuropsychiatrycznego w 

Lublinie. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem negocjacji będą 

uzupełniające roboty budowlane związane z realizacją zamówienia publicznego na następujących 

obiektach szpitalnych: - pole solarne wraz z pomieszczeniem technologicznym, - pawilon psychiatryczny nr 

1, - pawilon psychiatryczny nr 2, - kuchnia, kotłownia i pralnia, Rodzaj robót na poszczególnych obiektach. 

1. Roboty ogólnobudowlane. 1.1. Pawilon psychiatryczny nr 2. Na obiekcie tym należy wykonać podbicie 

fundamentów na odcinku 21,0 m, przy użyciu betonu ekspansywnego, wraz z koniecznymi robotami 

ziemnymi. 1.2. Kuchnia, kotłownia, pralnia. Do wykonania podbicie fundamentów na odcinku 9,0 m, 

poprzez podmurowanie cegłą klasy 150, wraz z koniecznymi robotami towarzyszącymi. 1.3. Pole solarne, 

wraz z pomieszczeniem technologicznym. Do wykonania: - obniżenie terenu o 30 cm w stosunku do 

zniwelowanego i wywiezienie nadmiaru ziemi, - wykonanie wykopów pod stopy fundamentowe na polu 

solarnym, - wykonanie, pogłębionych w stosunku do projektu wykopów pod część stóp fundamentowych, 

oraz uzupełnienie przestrzeni po wybranym gruncie podsypką piaskową, wraz z zagęszczeniem, - 

wykonanie podbudowy z chudego betonu pod stopy na polu solarnym, - wykonanie stóp żelbetowych na 

polu solarnym, - wykonanie stóp fundamentowych żelbetowych pod zbiorniki buforowe w pomieszczeniu 

technologicznym instalacji solarnej, - wymurowanie i otynkowanie ściany oddzielającej pomieszczenie 

technologiczne solarów od archiwum, - wykonanie metalowej konstrukcji łoży pod leżące zbiorniki 

buforowe, - wykonanie podkładu betonowego pod posadzkę w pomieszczeniu technologicznym instalacji 

solarnej, - wykonanie innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedstawionych powyżej 2. 
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Roboty elektryczne. Wykonanie kompletnych instalacji odgromowej na pawilonach psychiatrycznych nr 1i 

2.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7. 

II.5) Szacunkowa warto ść zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

SEKCJA III: PROCEDURA  

Tryb udzielenia zamówienia:  Zamówienie z wolnej ręki 

1. Podstawa prawna  

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych. 

2. Uzasadnienie wyboru trybu  

Stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, 

jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w przypadku udzielenia, w okresie 3 

lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót 

budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia 

podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie 

podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie 

uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest 

zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Przedmiotem zamówienia z wolnej ręki jest 

wykonanie robót uzupełniających na następujących obiektach szpitalnych: pawilon psychiatryczny nr 1 

i 2, kuchnia, kotłownia i pralnia, polu solarnym polegających na wykonaniu: 1.Robót 

ogólnobudowlanych. 1.1. Pawilon psychiatryczny nr 2. Na obiekcie tym należy wykonać podbicie 

fundamentów na odcinku 21,0 m, przy użyciu betonu ekspansywnego, wraz z koniecznymi robotami 

ziemnymi. 1.2.Kuchnia, kotłownia, pralnia. Do wykonania podbicie fundamentów na odcinku 9,0 m, 

poprzez podmurowanie cegłą klasy 150, wraz z koniecznymi robotami towarzyszącymi. 1.3. Pole 

solarne, wraz z pomieszczeniem technologicznym. - obniżenie terenu o 30 cm w stosunku do 

zniwelowanego i wywiezienie nadmiaru ziemi, - wykonanie wykopów pod stopy fundamentowe na polu 

solarnym, - wykonanie, pogłębionych w stosunku do projektu wykopów pod część stóp 

fundamentowych, oraz uzupełnienie przestrzeni po wybranym gruncie podsypką piaskową, wraz z 

zagęszczeniem, - wykonanie podbudowy z chudego betonu pod stopy na polu solarnym, - wykonanie 

stóp żelbetowych na polu solarnym, - wykonanie stóp fundamentowych żelbetowych pod zbiorniki 

buforowe w pomieszczeniu technologicznym instalacji solarnej, - wymurowanie i otynkowanie ściany 

oddzielającej pomieszczenie technologiczne solarów od archiwum, - wykonanie metalowej konstrukcji 

łoży pod leżące zbiorniki buforowe, - wykonanie podkładu betonowego pod posadzkę w 
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pomieszczeniu technologicznym instalacji solarnej, - wykonanie innych robót niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedstawionych powyżej 2. Roboty elektryczne. Wykonanie kompletnych 

instalacji odgromowych na pawilonach psychiatrycznych nr 1 i nr 2 Tożsame prace stanowiły część 

przedmiotu zamówienia na inwestycji pn.: Termomodernizacja budynków Szpitala 

Neuropsychiatrycznego w Lublinie. Zamówienie podstawowe udzielone zostało w trybie przetargu 

ograniczonego o nr SZNSPZOZ.N-ZP-372-13.12. Zamawiający w pkt. 11.2 Ogłoszenia o zamówieniu 

oraz punkcie II.1.4 Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie zamówień publicznych nr 

51553-2012 przewidział możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do wartości 50% 

zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające nie przekracza tego limitu, a ponadto zostanie 

udzielone wykonawcy robót budowlanych, który wykonuje zamówienie podstawowe, w terminie 

nieprzekraczającym 3 lat od dnia udzielenie zamówienia podstawowego. W tych okolicznościach 

zostały spełnione wszystkie przesłanki umożliwiające zastosowanie trybu z wolnej ręki na podstawie 

art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJ ĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA  

Interbud - Lublin S.A., ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin, kraj/woj. lubelskie. 
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