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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197303-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Roboty budowlane
2022/S 075-197303

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
Adres pocztowy: Al. Racławickie 23
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-049
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Mirski
E-mail: zamowienia.publ@1wszk.pl 
Tel.:  +48 261183203
Faks:  +48 261183203
Adresy internetowe:
Główny adres: www.1wszk.pl
Adres profilu nabywcy: www.1wszk.pl

I.3) Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://1wszk.ezamawiajacy.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Nadbudowa budynku głównego Szpitala z przeznaczeniem na oddział neurochirurgii, kardiologii oraz 
rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej w ramach zadania inwestycyjnego nr 91669 ujętego w CPIB

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
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II.1.4) Krótki opis:
Nadbudowa budynku głównego Szpitala z przeznaczeniem na oddział neurochirurgii, kardiologii oraz 
rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej w ramach zadania inwestycyjnego nr 91669 ujętego w CPIB
Zakres prac obejmuje wykonanie:
- roboty budowlane;
- roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych;
- roboty instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych;
- roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne;
- roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych;
- roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne;
- roboty instalacyjne w zakresie instalacji przeciwpożarowych;
- roboty wykończeniowe (malarskie, podłogi, ściany, stolarka drzwiowa, tynkowanie itp.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45113000 Roboty na placu budowy
45211350 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych
45215140 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312100 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45312310 Ochrona odgromowa
45314310 Układanie kabli
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45215100 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, al.Racławickie 23

II.2.4) Opis zamówienia:
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Nadbudowa budynku głównego Szpitala z przeznaczeniem na oddział neurochirurgii, kardiologii oraz 
rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej w ramach zadania inwestycyjnego nr 91669 ujętego w CPIB
Zakres prac obejmuje wykonanie:
- roboty budowlane;
- roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych;
- roboty instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych;
- roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne;
- roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych;
- roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne;
- roboty instalacyjne w zakresie instalacji przeciwpożarowych;
- roboty wykończeniowe (malarskie, podłogi, ściany, stolarka drzwiowa, tynkowanie itp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
20/05/2022

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.5) Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku 
wwynikunaruszenia przez Zamawiającego ustawowych zasad udzielania zamówień przysługują 
środkiodwoławczeprzewidziane w Prawie zamówień publicznych. Dział VI (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 
równieżorganizacjomwpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/04/2022
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