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Ogloqenie nr 510140685-N-2019 z dnia 10-07-2019 r

Zesp6l Opieki Zdriowotneit Roboty zwiezane z: Pakiet nr 1- Wykonanie zatoczek stanowiqcych
odcinki drogi poiarowei Pakiet nr 2- budowq parkingu pomiedzy budynkiem L i F oraz

modemizacjQ chodnik6w przy budynku F Pakiet nr 3- modernizacjq chodnik6w przy Szpitalu w
Makowie Podhalafskim

OGTOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamlesrazanle oglosaenia:
obowiqzkowe

Oglosr€nle doty.zy:
zam6wienia publicznego

Zam6wieni€ doty.zy proiektu lub programu wsp6llln.n.owanelo ze Jrodk6w Unil Europejskiel
nie

Z.mdwi€ni. bylo przedmlotem oglos.enla w Bluletynie Zaft6wlei Publi.znych:
tak
Numer ogloszenia: 559143'N-2019

Oglosueni€ o zriianie ogloszenia zostllo r.mlensone w BiuletFie Zam6wi€li publlenydll
nie

SEKCTA I: ZAMAWIAJACY

t. t) NAzwA t ADRES:
Zesp6l Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer idenMkacyjny 00030441500000, ul. ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskldzka, woj. maloFolskie,
paistwo Polska, tel. +48338723111, e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +480338723111.
Adres strony internetowej (url)r www.zozsuchabeskldzka.pl

I.2) RODZA' ZAMAWIA'ACEGO!
Inny: Samodzielny Publieny Zaklad opieki Zdrowotnej

SEKC]A II: PRZEDMIOT ZAM6WIENIA

U,1) azwa nadana ram6wieniu pr:ez zamlwhrecego:
Roboty zwiQzane z: Pakiet nr 1- Wykonanie zatocek *anowiqcych odcinki drogi po2arowej Pakiet nr 2- budowE parkingu pomidzy
budynkiem L i F oraz modemizaoE chodnik6w pr.y budynku F Pakiet nr 3- modemizacjQ drodnik6w ptzy Szpitalu w Fl.kowie Podhalaiskim

Numer rsfer€ncyjny(Jeze/l dot,czr)l
I ZO2.v.0r0lozPl35lt9

It.2) Rodr.J lam6wienia:
Roboty budowlane

u.3) Krdtkl opls prr€dmiotu zam6wleni. ffieftoii, ?atre9 rcc2{, I i/osc dostdla, u.slug /ub robdt budovlanych tub okreilenie
zapotaebowanb i Wynagal, a w pr.ypadku partnarstwa innow.cyjnego - okreglenie zapotrt€bowania na innowacyjny produkt
uslugq lub roboty budowlane!

Przedmiotem 2amdwienia jest wyb6r Wykonawq, kt6ry wykona na rzecz Zamawiajqcego tr, Zespolu Oplekl Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
roboty polegajEce na: Pakjet nr 1- Wykon.nie zatoczek stanowiqcych odcinki drogl poiarowej Pakiet nr 2 - budowle parkingu pomiqdzy
budynkiem L i F oraz modemizaoi chodnik6w przy budynku F Pakiet nr 3- modernizaqli chodnik6w przy Szpitalu w l"lakowie Podhalaiski
Szczeg6lo'dy opis ptzedmiotu zam6wlenaa za\4lerajQ zrqcznika nr 5, 5a i 5b - pzedmiary rob6t oraz mapy sytuacyjne stanowiqce zalQcznik nr
6, 6a i 6b.

l!,4) Intormaqa o dQiciach z.mdwienla!
Z.m6wi.nle byto podtielone na eqacl:

tak
tt.5) Gl6wny Xod CPV! 45223300-9

SEKCJA UI: PROCEDURA

rrr.r) TRYB UDztELENTA za 6wrENrA
Ptzetarg nieograniczony

IIt.2) Ogloszenie dotysy zakoiczeri. dynanlenego syst€m! zakup6w
nie

IU.3) Informacje dodatkowe!

SEKC'A IVI UDZIELENIE ZAM6WIENIA

czqsd nn: r tAzwAi Pakret nr I
IV.1) DATA UDZIELEI{lA ZAlilOmENIAT 10/07/2019
W.2) C.lkowita w.noaa z.m6wienia

W.rtoat bez VAT 46520.13
wllutt PLN

tv.3) INFORI{AC,E O OFERTACH
Liqba otrzymanydr ofert: 2

lieba otrzymanych ofert od malych i 6rednich ptzedsiebiorstw: 2
1i@ba otrzymanydr ofert od wykonawc6w z innych paistw czlonkowskach unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawc6w z paistw niebQdEcydr elonkami Unii Europejskiej: 0
laczba ofert otrzymanych drogq elehonicnq: 0

123 2019-01 -10 , 07 :44



OCLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA https :/.&zp. uzp. gov.pl I ZP 403 I Pr ev iew I l0 I 950bb-5 343-4a I 5-abd

Iv.4) LICZBA ODRZUCO YCH OFERTT 0
rv.s) NAzwa r aDREs wvxorlwcv, rr6nrMU uDztELo o zau6wtEt{tA

Zam6wienie zostalo udzjelone wykonawcom wsp6lnie ubiegajqcym sie o udzielenie:

Naa,va wyko.Ewcy: Uslugi Bruk rskie Radoslaw Mikuszewski
Emall wykonawcy:
Adres poetowy: ul. Wypoczynkowa 28
Kod pocztowy: 34-300
Mle.,scowoat: zywbc
Kraywor. : llQskie

Wykonawca jest malym/Jrednim paedsiqbiorcq:
tak
Wykonawca pochodzi z innego pafstwa c2l,onkowskiego Unii Europejskejt
nle
Wykonawca poahodzi z innego pahstwa nie bedqcego czlonkiem Unii Europejskiej:
nie

rv.6) tr{FoR Acra o cENtE wyBRANEJ oFERTY/ wARToScr zawARTEJ ur.{owlt oRAiz o oFERTACH z NAJflriszA r
aJwYisz^ cE A/KoszrE

Cena wybranej oferty/wartoaa umowy 5259.01
Oferta z najniiszq cenQ/kosztem 52594.01
Ofeta z naiwy2szq cenE/kosztem 57200.00
Waluta: Pl.J,l

IV.7) lnformacj€ na temat podwykonawJtwa
Wykonawca pzewk uje powierzenie wykonania czqsci zamdwienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Warto6C lub procentowa eeSa zamdwienia, jaka zostanie powiezona podwykonawc.y lub podwykonawcom:
lV.8) lnform.cje dodatkowel

czqSt tn: z r{AzwA: pak€t nr z
tv.l) DATA UDZTELET{rA ZAM6WIE tAT tO/07/2019
IV.2) Calkowita wsrto3t zam6wieni.

W.rtoi6 bez VAT 60932.70
Walutn PLN

IV.3) n{FORMACTE O OFERTACH
Lieba otrzymanydr ofert: 2

lieba otrzymanych ofert od malych i Srednich przedsiqbiorstw: 2
liczba otrzyrhanydl ofert od wykonawcdw z innych pahstw czlonkowskich Unii Europejskiej: 0
lieba otrzymanydl ofert od wykonawcdw z paistw riebedqcych @lonkami Unii Europeiskiej: O

liczba ofert otr2ymanych droge elektronacznq: 0
IV,4) LlqZEA ODRZUCO YCH OFERT: 0
w.s) NAzwa r aDREs wyKonAwcy, KT6REMU uoztELoNo zAM6wrEfltA

Zam6wienie zostalo udzielone wykonawcofi wsp6lnie ubiegalqcym sie o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawclr Ushrgi BrukaEkie Radoslaw l,likuszewski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wypoczynkowa 28
Kod porztowy: 34-300
Miejscowogt: zywiec
ftaj/wor.: Slqskie

Wykonawca jest malym/Srednim pnedsiebiorce :

tak
Wykonawca podrodzi z innego pa65twa c2l,onkowskiego Unii Europejskiejl
nie
Wykonawc! podrcdzi z innego pahstwa nie bdQcego czlonkiem Unii Europejskjej:
nae

rv.6) tNFoRi{Acra o cEr{rE wyBRAt{E oFERTy/ wARtoSc! zawaRTEJ Uti{owy oRAz o oFERTACH z flAJ riszt t
narwrisz cEr{A/KosztEir

C€na wybr.nGj oferty/wartoJt umouy 68381.21
Oturta z najni2szq cenq/kosztem 58381.21
Oferta z najwyir?Q cenE/kosnem 74900,00
Waluta: PLN

IV.7) Inform.cje na temat podwykonawrtw.
Wykona'a/ca przewiduie powieeenie wykonania cze3ctzam6wtenia podwykonawcy/podwykonawcom
nle

Wartost lub procentowa czqac zam6wlenia, jaka zostanie powaerzona podwykonawcy lub podwykonawcoml
W.E) tnfornacje dodatkowe!

czqsd tnr r azwar pakiet nr 3
tv.1) oara uDzrELEt{n zlm6wretnr ro/ozlzorg
lV.2) Ca.lkowlta w.rtoit zam6wienla

W.rto3t b6r VAT 26376,82
Waluta PLN

rv.3) ttlFoRr,racJE o oFERtAcH
Lieba otraymanydl ofert: 2

liczba otrzymanych ofed od malych i srednich ptzedsiqbiorstw: 2
li@ba otrzymanydl ofert od wykonawc6w z innych pahstw cztonkowskich tjnii Europejskaejt 0
lieba otrzymanydt ofeft od wykonawc6w z pahstw niebedacych elonkami Unii Europejskiej: 0
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liqba ofert otrzymanych drogQ elektronicznQt 0
lv,4) LrczBA oDRjzucoNYcH oFERT: 0
w.5) Azl/vA t aDREs wyKoNAwcy. Kr6REr.ru uDztEroNo zAM6wrENrA

Zam6wienie zostalo udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajQcym siq o udzielenie
nie

Nazwa wykonawcyr FHU Eosmar Wojciech Jakoi
Email wykonawcy:
Adres poqtowy: Bystra Podhalaiska 302
Kod poctovvy: 34-235
I'liejscowo6ti Bystra Podhalariska
KraYwoj.r malopolskie

Wykonawc. Jest ma.tyn/lrednim przedslQbiorcQl
tak
Wykonawca pochodzi z innego paistwa czlonkowskiego unii Europerskier:
nie
Wykonawca podrodziz innego paistwa nie bqdQcego elonkiem Unii Europejskiej:
nie

w.6) INFORIi{AC,A O CENTE WYBRAIiEJ OFERTY/ WARTOSCT ZAWARTEJ U OWy ORAjZ O OFERTACH Z NAJNTzSZA r
I{AJwYisz cE[A/xoszrEr,r

Cen. wybranej ofcrty/wartoS'6 umowy 32450.00
Oferta z najnl2szq cenA/kosztem 32450.00
oferta z najwyiszQ cenq/kosztem 54907.90
Waluta: PLN

IV.7) lnfonnlcj6 na temEt podwykonrwstwa
Wykonawca pzewiduje powiezenie wykonanla e6cizam6wienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartost lub procentowa czq(t zam6wienia, raka zostanie powiezona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.E) lnfo]mrcJ! dodatkower

ry.9) uzasAD tE tE uDztELE[IA zaH6wtENta w rRyEtE EGocJAc,t BEz ocroszE tA zAt46wtE]itA z woLNEJ RE(r
ALBO ZAPYTANIA O CENE

IV.9.1) Podstrw. prawna
Postepowanie prowadzone jest wtrybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uz..!dnlenie wyboru Eybu
Naleiy podaa uzasadnienie faktyene i prawne wyboru trybu oraz wyjainit, dlacego udzielenle zam6wlenia jest zgodne z przepisami

Drukuj
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