
29.11.2019r. 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

1. Nazwa i adres zamawiającego: 

Sanatoria Dolnośląskie Sp. o.o. 

ul. Parkowa 3 

58-351 Sokołowsko 

2. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz wartości 

zamówienia: 

„Awaryjna wymiana uszkodzonego kotła na paliwo gazowe wraz z uruchomieniem 

w Specjalistycznym Szpitalu Chorób Płuc w Rościszowie z siedzibą Rościszów 11, 

58-240, Pieszyce” 

Wartość netto: 106.072,00 PLN 

3. Nazwa i adres wykonawcy, z którym została zawarta umowa: 

Przedsiębiorstwo GRAMET Sławomir Gray ul. Kościuszki 116 52 – 030 Luboń 

4. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia: 

Art. 67 ust. 1 pkt 3) ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) . 

Ze względu na zaistniałą awarię kotła w Specjalistycznym Szpitalu Chorób Płuc  

w Rościszowie, która została potwierdzona przez Urzędu Dozoru Technicznego  

o konieczności wstrzymania kotła z eksploatacji w wyniku przeprowadzonych 

czynności dozoru technicznego przy przedmiotowym urządzeniu, stwierdzono zbyt 

wysoką temperaturę przedniej części obudowy kotła, przednie drzwi przegrzane, 

nadtopiona plastikowa obudowa sterownika. Powyższe stanowi zagrożenie 

bezpieczeństwa dla ludzi (pacjentów i pracowników) jak i mienia, wynikającego ze 

złego stanu technicznego kotła gazowego. Z uwagi na trwający sezon grzewczy  

i charakter działalności prowadzony przez Zamawiającego, należy w trybie 

natychmiastowym dokonać wymiany jednostki kotłowej na nową. 

5. Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia  od dnia podpisania umowy  do dnia 30 

grudnia 2020r. 

6. Informację o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu,  

o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało opublikowane albo informację,  

że takie ogłoszenie nie zostało opublikowane:  

Ogłoszenie nr 550251030-N-2019 zostało opublikowane w dniu 20.11.2019r.  

w Biuletynie Zamówień Publicznych  

7. Informację o terminie i miejscu zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia  

o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 95 ust. 1 i 2 

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 29.11.2019r. w Biuletynie Informacji 

Publicznej „Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o.o. 

 


