
oGLoszENrE o UDZIELENIU zAM6wrpNre

SEXCJA I: ZAMAWIAJACY

SEKC'A IV! UDZIELENIE ZAI46WIEtIIA

ty.1) oATA uDzElEt{I zA 6wrEflI^r 30/09/2020
Iv.2) c.lkowlt wartoSa am6{ienia

Warda bcz VAT 75208.41
waluta PtN

tY.3) ITToRMAOE O OTERTAC8
Llczba otrzymanych ofed: 1

liczba otrzymanych oturt od malyd l$,€dnkh ptz edslqbiorstw: 0
lida otrryrn nych ofert od wytonawc6w z innych pafistw eknkowskEh Unii Europejskiej r 0
licda otrrymanych ofed od wyto.Bwcow 2 paistw nlebedicydr elonkami unii Eump€jskiejr 0
lid. of€rt otr rnanlrh d.ogq elettsonlaq: 0

IV.4) llcza ODRZUCOI{YCH OFERT:o
rv.si trzwe r eon:s wvxo Awcy, Kr6REHu uoaELor{o zatt6wlErla

zam6lrieoi€ zonaro udzi€lone wykorawcom wspdlnie ubiegajq.ym sE o udzieleni€l

https :/fu zp.uzp. gov.pll ZP 403 Erev iew I 3edTeclJ -3 036-46f9-98aa

Zimles2aanl6 o!,loa:anl.:

Ogtos:eni€ dotyczyt
zam6wienia publicznego

Zam6wi€nle dotyey projsktu lub progr.mu wsp6ttlnansowanego ze arodk6w Unll Europeiskie,

Zam6wienie byl,o przsdmlotem oglos:enla w Blulotynle Zam6wiei Publicznych:
nie

Oglosz€nie o znl.nlG oglorzonia zostalo zaml.sroone w Bluletynie Zamdwlei Publieny€h:

SEKC,A II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

U,1) Itarya nadana zrn!6wienlu prre: lamawlaraccAo:
Wkonywanie uslug zwlq*Bnych utrzymaniern I doskonalenlem Estemu zazQdzanla 6rodowiskowego w Z€spol€ Oplekl Zdo$ohej w Suchej
Beskijzkiej

um€r r€t€r€ncyrnyde.t, doo4.rr
zoz.v.o10 I DzP I u I us I 20

u.2) Rodzar r.m6wlenla:
Uslugi

It.3) rct6tki oplt prr.dmlotu 2am6wlenla (wh/toj(, ?at/Bt ,.o@al i //o3c cbsrdk, ust g tub /o6dt &rbklahld fub o&sibo,b
zlrf,fui}nob I ryqdgdl ) a w przypadh path€rrtr.lnnowacrr!€go - okrdleiie zapoEz€bovr.nl. na lnno*acyrrry produkt,
ustuge lub roloty bldowlan€:

Pzedmbtem zamdwienla r€st wykooywanh Lr9!g 2wiEzanych ut'zymaniem i doskonaleniem srstemu zazAd2ania Sodolisko/iego w Zespole
Opieki Zdrc$/otnej w SucheJ Beskidzkiej L Szoegdlowl ,akes przedmiot! znmd{ienia obejmuje: a) udzlal w aktuahacji polib*i
ircdo iskoweJ I przyletyd celo$/, b) pr2eprcwadzane i aktualizo\ianle ldenMk cjl aspektdw Srodowlslolvych iocen &qzanych 2 nimi
wpfyw6w, c) ryznaczanle znBaicydr asp€kt6w s.odor{lskonych iokrelhnie zas.d sterowanla opracrnego znaczQclmt aspektaml
*odowiskolvyml, d) tdenMkowanl€, ok€alanle laktualizowanie asad reagowania na lrlo2liwe sltlacje nleb€zpi€cne lawarie, nrogAce mlet
wpt1,r na lrcdor{lde, e) okejlanie I aktualizowanle rasad monltorcwaniit i pomladw operacjl, zwiEr?nycn ze rnacqcymi agekEmi
godonFfowyml, f) wprowadzenle wsp6lnle 2 pelnomtnikiem ds. zlntegrowanego systemu azqdania JakoklQ lzarqdzania
{.odowlslG{e9o nowydr metod i obszadw podlegnlqcyd rnonitorowaniu, g) pzeprcrvadzani€ ocefly zgodnoj.iz nEjqc}mi astGowanje
wymaganlaml praMymi i innlmi wynE$n6rni, do kt6.ydt zamawiajqcy 9e zobowEzr, h) nad6r i doturnentc^lanie zmiirn w
zllenMkolranycn prDcesadr w ramach aakesu zaaqdanE &odowlstovrego, l) udzial w opraco{aniu prograni6w 2anqdanE
s.odo{vlskowego i n.dz6r.ad idr rcaliaclq, J) udzr.l w oprd@t{aniu danych do przeglQdu kieownictwa, k) kl€owanie I udzirl w pra6ch
zespoirr ds. odrrc.y srcdowBt, Zafiawlahceqo, l) p.owadzefi€ sa,olen wernqt-mycli dla prdcowrik6! i2hcenlobirc6w ZamawiaJqaego w
akresie systernu zaaEdzania 5rcdo isro.rego, l) wykonywanie innydr prac zwlezanycn z 9la.a zespotu ds. odorny !rcdowEka, a
wynikajq.ych z Mro2on€lo u Zamawialecego Zintegrcwanego Synemu Znr4dzania lakoioe i ZazedzanE Srcdow,stowego, m) wslollpraca
z pelnomoorikiem 2integrowanego synemu zaaAd:anh jakoSclq izarzedzania t do\,liskowego oraz kierownikaml lednoEtek organizacyjnych
ZamawialEcego w zakresle zaz4daflia Jrodowl*owego, n) udzial w identyflkowanlo kontekstu zainteresowanych stron I szdowaniu rf2yk
majEcych wptw na dzlalalnoia organiracjlw zakrcsle zaEedzania Srodowlsklem.

U.4) Inforfilcr. o €.qldach am6whnia:
Zam6wl€nle byl,o podddone rE e*d:

nre

Il.5) Gl6wny Xod Cry:75122mG7

SEKCJA III: PROCEDURA

r.1) AZ!{A I ADiES:
zespol Opiekl Zdrcv{otneJ, Krajowy numer td€nqdkrcrny 00030441500000, ul. ul. Szpttatna 22, 34-200 SudE Beskidn(a, woj. matopol*te,
paistwo Polsla, tel. +48338723111, +mall zozsudab€skidzka@wp.pl, faks +4803387811r.
Adres suony lntemetowej (url)i ltww.2ozsuchabeskidzk .pl

r.2) RODZAJ Z AWUuACEGOI
Inny; SarDdd€lny tublleny Znkhd Opi.*i Zdrorctnel

Itr.l) rRyB uDzrELE ta zaM6wrENIA
uI.2) ogloszenla dotyczy zakoieenia dyn.mi.zn€go systemu zakup6w

Ul.3) lntorDacre dod.tkowe:

I z2

Na2wa wykonawclr tuzysztof Bad'ul

Mres po€ztonyr ul. Wolno&i 120a
Kod po.ztowyi 34'220

30.09.2020,06.22

OgloszenE ft 510188481.N'2020 z dnia 30-09-2020 r.

Zesp6l Oplekl Zdrowotnej: Wykonyl,vanie uslug zwiqzanych utrzymaniem i doskonaleniem
systemu zarzqdzania Srodowiskowego w Zespole Opiekl Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

octoszENtE o uDzrELENru zAM6wrENrA - uslugi



ocloszENrE o UDZTELENTU zAMOwtpNta

DrutuJ

Itllejscowosa: tlak6{ Podhalaiskl
Kra,/woj.: malopolskle

wylonawca Jest malym/arednim paedsieblorq I

nle
wykoiaw6 podroda 2 hneqo paistwa czlonkows8ego Unll Euopelsklej:

Wykomwca pododui r lnnego paistwa nle bedqceqo c2lonkiem Unil Eurcp€Jsklel:

w.6) r{FORr.iAc)A O CEXTE WYaR nEJ OEETTY/ WAiTOaCI ZAWARTEJ UrOw' OR Z O OFERTACE Z lJ rrSZA r
x^lwYrlzA cff{A/xoszrrM

C€rl. wyb6n€, ofGrty/wartolt umowy 63312.48
offi. nalnbzacen k@tem 63312.48
Olerb , narwyiszq cenE/kGztem 63312.48

rv.7) tn ormecl€ ia tqmt podwykomf5tlya

',/'/ykon 
wca prae,.{duje powErrerie wykonanla (zeaal zafirdldlenia podwytcnawcy/todwykoaawcon

nle

warto6i lub Focefltowa eqia 2rm6! ieola,laka zoslani€ parvlerzona padrvytmawcy lub pod{ykdralvdn:
IV,8) hforn.cro dodau@Yv€r

tv.g) uzasaol{IEt{IE uoaElEttta zaildwlEtt^ w rRyBIE nEcocJActt BEz octoszElu , z E6wIEIttA z wolxEJ REI(I
at-Bo zaPYTAt{tA o cEtlq

https ://bzp.uzp. gov.pl/D403lPreview/3ed7ecB-303 6-46f9-98aa...

IY.9.1) Poddawa p6wna
P6Epowanie pro{radzoie l€6t w tsybE m podstawE a(, ustawy P4,

Iv.9,2) uzBadni€nle t{ybo.u mu
Nalezy podat uzasadnlenie faktyca e i prawne wyborir Vybu oraz wyiaSnit, dh<zego ldzielenie zam6wienE Jest zgodne z przeplsami

222 30.09.2020, 06:22


