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Sokołowsko: „Awaryjna wymiana uszkodzonego kotła na paliwo gazowe wraz z uruchomieniem

w Specjalistycznym Szpitalu Chorób Płuc w Rościszowie z siedzibą Rościszów 11, 58-240

Pieszyce” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny

89031444000000, ul. ul. Parkowa  3, 58-351  Sokołowsko, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel.

748 458 240, e-mail przetargi@sanatoria-dolnoslaskie.pl, faks 748 458 237.

Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP408/Preview/eb07d417-7ed3-44d2-86c5-64f...
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  „Awaryjna wymiana uszkodzonego

kotła na paliwo gazowe wraz z uruchomieniem w Specjalistycznym Szpitalu Chorób Płuc w

Rościszowie z siedzibą Rościszów 11, 58-240 Pieszyce”

Numer referencyjny  ZP/98/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu

technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i wymiany kotła na paliwo gazowe wraz

z uruchomieniem w Specjalistycznym Szpitalu Chorób Płuc w Rościszowie, zlokalizowanym w

Pieszycach 11, 58-240 Pieszyce

II.5) Główny Kod CPV: 39715210-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP408/Preview/eb07d417-7ed3-44d2-86c5-64f...
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III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

Ze względu na zaistniałą awarię istniejącego 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.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA

UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP408/Preview/eb07d417-7ed3-44d2-86c5-64f...
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