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Ogloszenie nr 510215300-N-2019 z dnia 10-10-2019 r,

Z€sp6l Opleki Zdrowotnej: Dostawa mebli (wyposaienia) dla Oddzialu Ginekologlcznego w
ramach Projekt o numerze RPMP.12.01.03-L2-O6291L7 pn. ,Kompleksowa modernlzacja i

wyposaienie oddzial6w szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii
Onkologlcznej, Neonatologlczncgo oraz Ginekologiczno - Poloiniczego wraz z Bloklem

Porodowym" zl,oiony w postepowaniu konkursowym nr RPMP.12,01.03-IZ.0O-12-03U17
ogloszonym w Iamach Reglonalnego Piogramu Operacyjnego Woiew6dztwa Malopolskiego na

lata 2014-2020 (RPO WM) do Dzialania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddzialania 12,1,3
InfrastruKura ochrony zdtowia o znaczeniu subregionalnym - SpR

oGtoszENIE o UDZIELENIU ZAM6WIENIA - Dostawy

Zamieneanle ogloaronial
obowiQzkowe

Ogloszenle dotyey!
zam6wienia publicznego

Zam6wienie doty.zy projektu lub programu wsp6lflnansowanego ze arodk6w t nil Europejskle,
tak
Nazwa projeKu lub programu
Proiekt o numeze RPI1P,12.01.03-12-0529/f7 pn. ,,Komplekiowa modernizacja i wyposa2enie oddzial6w szpitnlnych zoz Sucha Beskidzka -
Dziennego Chemioterapii Onkologienej, Neonatologicznego oraz Ginekologieno - Poiornleego wraz z Bloklem Porodowym

Zamdwienie bylo prredmlotem olto3tolrlr w Bl!letynie Zamdwici Publi.znydr:
tak
Numer ogloszenia | 598156-N-2019

Ogloszenie o anl.nl€ ogloszenla zostalo zamleJzczone w Biuletynle Z.m6wiei Publienychl
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

ILI) atwa nldanr tam6wi€nlu prrlz zamawlaiQcego:
Doslawa mebli (wyposa2enia) dla Oddzlalu Ginekologicaego w ramach Poekt o numer.e RPMP.12.01.03-12-0629117 pn. ,,Kompleksowa
modernizacja i $ryposaienie oddzial6w szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatoloql@lego oraz
Ginekologlano - Poloiniczego wraz z Bloklem Porodowym" zlozony w postepowaniu konkursowym nr RPIV|P.12.01.03-12.00-12-031/17
oglos2onym w rumach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Malopolskiego na lata 2014-2020 (RPO Wl"l) do Dzlalania 12.1
Inftastruktura o{hrony zdrowia, Poddzialania 12,1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaeeniu subregionalnym - SPR

Numer r€f6r6ncyjnyoe?e/l doo.cy)..
zoz.v .ltolozP 167 lt9

It.2) Rodr.r r.mdwielri.:
Dostawy

IL3) Kr6tkl oplr prtcdmlotu zlm6wlcnl. (V'elkosd :dk es, .od?dJ / /ojc dostdl, {./s{rg /Ub robdt budordaDr4h /r/b ok.egeoie
zaqtr?ebwdnia i wymagad ) a w pr.ypadku partnerstlva irnow.cyjnego - okrcSlenlG rrpotrzcbowani. na Innowrcylny produkq
uslugq lub roboty budowlane!

Pzedmiotem zam6wienia iest kompleksowa usluga w zakresie wykonania, dostawy i montaZu mebli do pomieszczei oddzialu
ginekologlcznego Szpltala w Suchej Beskidzkiei, Szczegolowy wykaz pomierczei i zamawlanych mebli okregla zalqenlk nr la do SIWZ,
Wymaganla o96lne dotyeqce przedmiotu zamdwienia: 2.2.1. l"leble wykonane z wysokiej Jakoki plyty meblowej drewnopochodnej
laminowanej /melamlna/ odpomej na zarySowani, wgniecenia oraz arodki chemiczne i dezynfekcyjne stosowane w gu2bie zdrcwia, w koloze
wskazanym peez Zamawiaiqcego, wybranym spolrdd rerokiej gamy kolor6w (min.30 kolor6w) zaoferowanydr przez Wykonawce. 2.2.2.
Fronty wykonane 2 ptyty meblowej lub lakierowane w kolorze wskazanym przez ZamawiaJqcego, wybranym $D{rdd min. 30 kolor6w
zaoferowanych przez Wykonawcq. Krawedzie mebli wykoi@one obrzeiem PCV zgodnym z kolorysq^Q frontu. 2.2.3. Szafti nklane ze ekla
hartowanego. 2.2.4. Blaty rcboee z laminatu HPL odpome na podwyiszonq temperaturq, zarysowania, wgniecenia i 6cieranie, nle ulegajEce
odbarwienlu, ora2 na 6rodki dremiene Idezynfekcyjne stosowane w 9uzbie zdrowia. Dopasowywane do istniejqcych wnek i zamawianydt
szafek. Wsystkle krawedzie stykajQce siQ z innymimeblami i Sclanami dokladnie zasilikonowane i wykoieone listwami. Blaty roboee w
koloee wskazanym przez ZamawiajEcego, wybranyrn spoir6d szerokiej gamy kolordw ( mln. 30 kolordw) zaoferowanych ptzez Wykonawce
1.N62kl mebli metalowe regulowane. 2.Otwieranie szufiad i drzwiczek - uchwyty listwowe proste - kolor i wz6r do uzgodnienia, 3.W baurkach
komputerowych wysuwane na prowadnlcadr p6lki pod klawiaturQ oraz polki na stacje robocze, 4, Wszystkie drzwiczki meblowe zamykane na
cidry domyk. 5.Prowadnice do szuflad z wysuwem 75 o/o np. Tandem Blum 6.Zawias"y samodomykajqce zapewniajq cichy I dellkatny domyk
drzwiaek meblowych np. Tandem Blum. 7.W blatach montowane pzepusty na kable (miejsce uzgodnione z Zamawiajqcym podczas monta2u
mebli). S.Wszystkie szary i szafti z.mykane na zamki wpus:czane z 3 klueami. g.Wzorniki ( kolory pbt, blat6w, zawiasy, n6!ki meblowe.
udtwyty, wzomik szkla, wzomik tapicerki) celem dokonania wyboru naleiy pzedstawia Zamawiajqcemu. Zamawiaiqcy nle dopuszee w tyn
zakresie komunikacji elektronienej. l0.wykonanie wycjqt w blatach na zlewy i umywalki, ich osadzenie, podlqeenae i zab€zpieczenie
(silikonowanie). 11.i'1eble naleiy wykonat z uwzglednieniem charakteru pomieszczei i zasad ergonomii oraz uzyskania maksymalnego stopnia
wykorzystanla powieechni. l2.Meble moszQ odznarza( siQ wysokq wytrzymalokiq i estetykq. lleble sq pzeznaczone do dlugotrwalego
u2ytkowanla w pomieszeenlach guiby zdrowia, Meble powinny stwar2at nowoczesny wyglQd z uwzglQdnieniem zasad obowlQzujqcych w
pomierczeniach oddzialu szpitalnego.

II.4) lnfonnaq. o .zeiciach zam6wlenh!
Zam6wienh bylo poduielone na.rqacl!
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t. 1) AZWA I AOREST

Zespol Opieki Zdrowotne.i, Kraiowy numer idenMkacyjny 00030441500000, ul. ul. Szpitalna 22,34-2OO Sucha Eeskidzka, woj, malopolskie,
paistwo Polska, tel. +48338723111, e-mailzozsuchabeskidzka@wp.pt, faks +480338723111.
Adres strony internetowej (url): www.zozsuchabeskidzka.pl

I.2) RODZAJ ZATIAWIAJACEGOI
Inny: Samodzlelny publieny zaklad opieki Zdrowotnej

SEKC'A III PRJZEDMIOT ZAM6WTENIA



OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMO'II/IENIA

nie
U.5) Gl6wny Xod CPV: 33192000-2

Dodatkowe kody CPV| 39113100-8

SEKC.TA IU: PROCEDURA

rrr.1) TRYB uDzrELEr{ra zaM6wrE ta
PEetarg nieograniazony

IU.2) Oglosrenie dotyczy zakofazenia dynamlaznego systemu zakup6w
nie

Iu.3) lnform.cje dodatlowel

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM6WIENIA

rv.1) DATA UD2IELENTA ZAt{6WtE rAr 10/10/2019
lV.2) C.lkowita wartoSd z.mdwienia

W.rtoSa be2 VAT 136630
Walut PLN

rv.3) TNFoRMAclE O OFERT CH
Lic2ba otraymanydr ofert: 3

lieba otrzymanych ofert od malych iJrednich paedsiebiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawcdw z innych pa6stw czlonkowskach Unii Europejsktej: O

liqba otrzymanych ofert od wykonawcdw z pahstw niebqdEcych czlonkami Unii Europejsklej: O

liczba ofert otrzymanych drogQ elektronicznEt 0
lV.4) LICZBA OORjZUCONYCH OFERTT 0
rv.s) NAzwA r ADRES wyKoflawcy, Kr6REuu uDzrELo o za 6wrErra

Zam6wienie zostalo udzielone wykonavecom wspdlnie ubieqaiacym sie o udzielenie:

Nazwa wykonawclr Pr2edslqbiorstwo Handlowo Remontowo Budowlane ECCO -System Wojciedr Konig
Emailwykonawqyl
Adres pocztowy: Spytkowice 195
Kod pocztowy: 34-745
Mlejscowo{t: Spytkowice
Kraj/vroj. : malopolskie

Wykonawca.iest matym/Srednim przedsiebiorcq:
tak
Wykonawcn pochodzi z innego pahstwa czlonkowskiego Unii Europejskiejl
nie
Wykonawca podrodzi z innego paistwa nie bedacego czlonkiem Unii Europejskiej:
nie

ry.5) tflFORtitAcJA O CEt{tE WYBRANEI OFtnW/ WnnroSct zlwARTE uHowy oRAZ o OFERTACH Z I{AJt{tzsZA t
AJwYrszA CENA/ KoszrEr.{

C€n. wybrane, of6rv/w.rto36 umowy 121909
Oferta z najni2szQ cenq/kostem 121909
Oferta z najwyisza cena/kosztem 154291.20
Walutai PLN

IV.7) lnformEcje na tcmlt podwykonawstw.
Wykonawca ptzevriduje powiezenie wykonania c2ekizam6wienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

WartoEt lub procentowa czqat zam6wienla,.Jaka zostanie powiezona podwykonawcy lub podwykonawcoml
IV.8) tnformacre dod.tkowe!

rv.9) uzAsaD rEt{tE uoztturr.l ar6wtE ra w rRysrE a{EGocJAor BEz octoszENrA, zat{6wtENra z wol EJ REKr
ALEO ZAPYTA]{I O CEfl(

IV.9.1) Podstawa pr.wnr
PostQpowanie prcwadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy pzp,

IV.9.2) Urasadnlonle wyboru trybu
Naleiy podaa uzasadnienie faktyazne i prawne wyboru trybu oraz wyiaSnia, dlaeego udzielenie zam6wienia jest zgodne z pr2episami
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