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Ogloszenie nr 500272590-N-2018 z dnia 15-11-2018 r

Zesp6l Opieki Zdrowotnei: Przebudowa pomieszczei na Dzienny Oddzial Chemioterapii
Onkologicznej- roboty dodatkowe w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03- L2-O6291L7 pn.

,,Kompleksowa modernizacja i wyposaienie oddzial6w szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka -
Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Poloiniczcao

wraz z Blokiem Porodowym" zloiony w postepowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-
IZ.OO-LZ-O3L lL7 ogl,oszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Malopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Dzialania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia,

Poddzialania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR

OGTOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamleszczanie ogloazenia:
obowiQzkowe

Ogloszenl€ dotyczy!
zamdwienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego .e 6rodk6w Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program operacy.inego Wojew6dztwa Malopolskiego na lata 2014-2020 (RPO Wl,1) do Dzialania 12.1 tnfrasrruktura ochrony zdrov/r,r,
Poddzialania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SpR

Z.m6wienie bylo pdedmiotem oglos.enia w Biuletynie Zam6wiei Publi.znychl
tak
Numer ogloszenia: 640800-N-2018

Ogloszenie o zmianie oglosaenia zostalo zamieszqone w Biuletynie Zan6wiei publicznychl
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

r. 1) iAzwa r ADRES:
Zespol Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer idenq/fikacyjny 000304{15, ul. ul, Szpitalna 22, 34-2OO Sucha Beskidzka, woj. matopotskie,
pahstwo Polska, tel, +48338723111, e-mail zoz5uchabeskidzka@wp.pl, faks +480338723u1.
Adres strony internetowei (url): www.zozsuchabeskidzka.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Innyr Samodzielny Publieny Zaklad Opieki Zdrowotnej

SEKC'A III PRZEDMIOT ZAM6WIENIA

II.1) Nazwa nadana ,am6wieniu przez zamawiajqaego:
Pzebudowa pomiesqeh na Dlenny Oddzial Chemioterapii Onkologienej- roboty dodatkowe w ramach Projektu o numcrzc
RPMP.12.01.03-12{629/U pn.,Xompleksowa modernizacja i wyposarenie oddzjal6w epitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dzienncgo
Chemioterapai Onkologi(zrej, Neonatologicznego ordz Ginekologieno - Polo2naczego r{raz z Blokiem Porodowym" zlozony w postcpowanr!
konkursowym nr RPMP.12.01.03-1?'.00-\2431117 ogloszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wotew6dztwa Malopolskiego
na lata 2014-2020 (RPO WI'l) do Dzialania 12.1 lnfrastruktura ochrony zdrowia, Poddzialania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o
znaczeniu subreqionalnym - SPR

umer referencyjny0bz€/i dotycayrl
zoz.v.0t0lozPl75l18

U.2) Rodzaj zam6wl€niar
Roboty budowlane

IL3) Kr6tki opis przcdmiotu zam6wienia (w,id,(q6,t ?a,ke9 rod?e, / riro# dq*a4t, ustug tub rob6t budottlanych tub okrestenie
zdBtt?ebor/ania i WrnNali , a w przypadku parherstwa innowacyjn€go - okre$lenie zapotrz€bowania na innowacryiny produkt,
uslugq lub roboty budowlanel

Pzedmiotem zam6wienia iest wykonanie rob6t dodatkowych w ramach realizowane, inwestycji tj. peebudowy pomieszczei po pralnr na
ozienny oddzial Chemioterapia Onkologic2nei w zespole Opieki Zdrowotnei w Suchej Beskidzkiei okreSlonych w zaliczonym przedmtaze rob6t
Wspdlnym gowniku Zamdwiei (CPv) jako: gl6wny paedmiot zam6wienia: CPV 45OOOOOO-7 Roboty budowlane oraz przedmiot zam6wicnia
uzupelniajqry: 45450000-6 - Roboty budowlane wykoieenlowe, pozostale 45410000-4 - Tynkowanie 45442100-8 - Roboty malarskie 3.2.
Wymagania Zamawiaiqcego. 3.2.1. Przedmiot zam6wienla powinien zostaa wykonany zgodoie z obowiqzujEcymi przcpisami, normami,
zasadami najlep'2ej wiedzy technienei i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasady nale4dej starannosci Wykonawcy. 3.2.2. Zabudowanc
materia, winny spelniai wymagania odpowiednich norm lub aprobat tethni@nych, a taue atestdw higienic2nych je6li produkt tego wyrnaga.
Kaidorazowa znlana material6w wymaga zgody insp€ktora nadzoru. 3.2.3. Dopuszea sie zastosowanie material6w zastqpczych, ktd.c nre
naruszajE postanowiei norm. a sQ uzasadnione tedlnicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sQ udokumentowane zaptsem dokonanym w
dnenniku budowy, potwierdzonym przez nadz6r tedrnieny. 3.2.4. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako5a wykonania rob6t . 3.2.5.
Wykonawca uwzglqdnia rowniei wgelkie postano\ryienia umovvy oraz Specyfikacii Istotnych Warunk6w Zam6wienia. 3.2.6. Wykonawca
zobowiqzany iest do p.zestzegania przepisow prawa dot. gospodarowania odpadami, kt6re musi odbywat siQ na zasadach okreilonych w
ustawie o odpadach zdnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.21), ustawie o utrzymaniu eysto6ci i pozqdku w gminach z dnia t3
wzeinia 1996 r. (Oz. U. 2012 poz. 391), ustawie z dnia 28 listopada 2014r., o zmianie usta\.{y o utrzymaniu eystoici i porzEdku w gminach
oraz niekt6rych innydl ustaw (Dz.U. 2015r., poz. 87). 3.2.7. Ws"ys*ie uASe materialy i rozwiqzania techniczne mlrszA posiadaa aprobatq
technien4 Insqfirtu Tedlniki Budov.lanei, pozytywnq ocene Paistwowego Zakladu Higieny i miea atesty dopuszeaj4ce do stosowanra v,/

pomieszczeniach slu:by zdrowia.
tt.4) Infonnacj. o czeiciadr zam6wienia:
Z.m6wienie byto podzielone na eq.6cil

nie
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U.5) Gl6wny Kod CPV: 45000000-7

Oodatkowe kody CPV! 454500006, 454100004, 45442100-8
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SEKCIA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZTELENIA ZAM6WIEIIA
Przctarg nieoqraniczooy

III.2) Oglos:cnie dotyczy zakoiczenia dynamicznego rygtemu 2akup6w
nie

III.3) Informacje dodatkowel

SEKCJA IVi UDZIELENIE ZAM6WIENIA

IV.1) DATA UDZTELENIA ZAM6WIENIAT 15/11/2018
Iv.2) Calkowita wartoS6 2am6wienia

Wartoii bcz VAT 45514.38
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otflyrnanych ofert: 1

liczba otr2ymanych ofert od malych i Srednich pnedsiqblorstw: 1
lic2ba otrzynanych ofert od wykonawcdw z innych paistw czlonkowsklch Unii Europejskiej: O
liczba otrzymanych ofcrt od wykonawc6w z paistw niebqdQcych qlonkaml Unia Europejskiej: 0
lic2ba ofcrt otrzymanych droqq elektronicznq: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCO YCH OFERT:0
rv.s) NAzwA r aDREs wyKoNAwcy, KT6REMU UDZIELOi{O ZAM6WIET{IA

Zamowicnic zostalo udzielone wykonawcom wsp6lnie ubiega.iQcym siq o udzieleniej
irc

Nazwa wykonawcy: P?edsiqbiorSwo Handlowo-Remintowo &jdowtane ECCO-SYSTEM Woiledr Konig
Emailwykonawcy:
Adres pocztowy: Spytkowice 195
Kod pocrtowyi 34-745
14iejscowoSa: Spytkowice
Krajlwoj.i malopolskie

Wykonawca jcst malym/jrednim przedsiqbiorca:
tak
Wykonawca pochodzi z innego paistwa dlonkowskiego Unii Europersklerl
nie
Wykonawca pochodzi z innego paistwa nie bedAcego czlonklem Unli Europerskler:
nic

rv.5) TNFoRMACJA O CENrE WYBRANE' OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTET UMOl/vli ORAjZ O OFERTACH Z ilAJ r2SZA r
NAJWYZSZA CENA/ t(OSZTEM

Cena wybranej oferty/wartoSf umowy 54967.64
ofcrta z najn 2szq ccnq/kosztem 54957.54
Ofena z najwy2sza ccna lkosnem 54967.64
Wa uta: PLN

IV,7) Informaaje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przcwiduje powieftenie wykonania czqkizam6wienaa podwykonavycy/podwykonawcom
nie

Wafto(a lub procentowa czq6a zam6wienia, jaka zostanle powieeona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) hformacie dodatkowe!

tV.9) UZASADIIIENIE UDZIELE IA ZA]{6WIEI{tA W TRYBTE 1{EGOC,AC,I aEz oGtoszENIA, zAM6wtENIA z woLNEJ REKI
ALBO ZAPYTAI{IA O CENE

IV.9.1) Podstawa prawna
Postqpowanic prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy prp.

IV.9.2) Uzasadnaenie wyboru trybu
Naleiy podaa uzasadnienie faktyqne i prawne wyboru trybu oraz wyJalnla, dlaqego udzielenie zam6wienia jest zgodne z przepisami

t1 2018-11-15.07:42

Drukuj


