
Firefox h@s:/,6zp.uzp. gov.pU ZP 403 lPrev iew /a00e3276- I 840-4fde-837

Ogloszenie nr 510089126-N-2020 z dnia25-05-2020 r.

Zespril Opieki Zdrowotnej: Wykonyrvanie uslug zwi4zanych z odbieraniem , transportem i
obslugq zrvlok osrib zmarlych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

0GLOSZENIE O UDZIELENTU ZAMoWIENIA - Ustugi

Zamieszczanie o gloszenia :

nieobowi4zkowe
Ogloszenie dotyczy:

zam6wienia publicznego
Zam6wienie dotycry projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

nie
Zamriwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zam6wiei Publicznych:

nie
Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamdwiefi Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zesp6l Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 00030441500000, ul. ul. Szpitalna
22,34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, paristwo Polska, tel. +48338723111, e-mail
zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +480338723 I 1 l.
Adres strony intemetowej (url): www.zozsuchabeskidzka.pl

t.2) RODZAJ ZAMAWTAJ.{CEGO:
Inny: Samodzielny publiczny zaklad opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiaj4cego:
Wykonywanie uslug zwi4zanych z odbieraniem , transportem i obslug4 zwlok os6b zmarlych w
Zespole Opieki Zdrowohej w Suchej Beskidzkiej

Numer referencyjny (j ezeli dotyczy) :

zoz.y.0r0 :DZP t03 N s 120

II.2) Rodzaj zam6wienia:
Uslugi

II.3) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zalrres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub robdt
budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagari ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty
budowlane:

Przedmiotem zam6wienia jest wykonywanie uslug zwi4zanych z odbieraniem i transportem
zwlok pacjenta z jednostek organizacyjnych (oddzial6w szpitalnych) Zamawiaj4cego, pomoc
przy wykonywaniu sekcji zwlok oraz przygotowanie zwlok do poch6wku i ich wydawanie
osobom uprav"nionym. a) Szczeg6lowy zakes przedmiotu zam6wienia obejmuje: 1) odbi6r z
jednostek organizacyjnych (oddzial6w szpitalnych) Zamawiajqcego lub pomieszczenia
znaj duj 4cego sig na poziomie 52 Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej zwlok
pacjenta oznakowanych i zaopatrzonych w "Kartg skierowania zwlok do
Prosektorium,iKostnicy" oraz ich przewiezienie do Prosektorium Zamawiaj4cego w Suchej
Beskidzkiej (zwloki pacjent6w zmarlych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej)
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lub do Kostnicy Zamawiaj1cego w Makowie Podhalanskim (zwloki pacjent6w zmarlych w
Szpitalu w Makowie Podhalanskim lub Zakladzie Opiekuriczo'Leczniczymw Makowie
Podhalafskim), 2) przygotowanie zwlok do sekcji,3) pomoc przy pobieraniu wycink6w i innego
materialu oraz ich wlaSciwe zabezpieczenie, 4) przygotowanie zwiok do wydania w zakres czego
wchodzi: mycie, kosmetyka oraz ubieranie zwlok w odziez, z zachowaniem godnoSci nale2nej
osobie zmarlej, 5) wydawanie zwlok tylko upowaZnionym osobom, po dokladnym sprawdzeniu
toZsamoSci wydawanych zwlok, 6) prowadzenie Scisiej ewidencji przyjmowanych i wydawanych
zwlok, z odnotowaniem ewentualnego wykonania sekcji w Ksigdze Prosektorium.

II.4) Informacja o czeSciach zam6wienia:
Zam6wienie bylo podzielone na czg6ci:

nie
II.5) Gl6wny Kod CPV: 85120000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.I) TRYB UDZIELENIA ZAM6WIENIA
III.2) Ogloszenie dotyczy zakof czenia dynamicznego systemu zakupriw

nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Nazwa wykonawcy: Stefan Wala
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Grzechynia 417
Kod pocztowy: 34-220
Miejscowo56: Mak6w Podhalanski
Kraj/woj. : malopolskie

Wykonawca j est malym/6rednim przedsigbiorc4:
nie
Wykonawca pochodzi z irurego paristwa czionkowskiego Unii Europejskiej

223

nle
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IV.r) DATA UDZIELENIA ZAMoWIENIA : 25t05/2020
IV.2) Calkowita wartoSd zam6wienia

Warto56 bez VAT 117112.46
Waluta PLN

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

wtym:
liczba otrzymanych ofert od malych i Srednich przedsigbiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawc6w z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej:
0

liczba otrzymanych ofert od wykonawc6w z panstw niebgdqcych czlonkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drog4 elektroniczn4: 0

tv.4)LtczBA, oDRzucoNYCH OFERT: 0
IV.s) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KToREMU UDZIELONO ZAM6WIENIA

Zam6wienie zostalo udzielone wykonawcom wsp6lnie ubiegajqcym siE o udzielenie:
nie
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Wykonawca pochodzi z innego paistwa nie bgd4cego czlonkiem Unii Europejskiej:
nie

IV,6) INF'ORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ
uMowY oRAz o oFERTACH Z NAJNTZSZA r NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartoSd umowy 98666.40
Oferta z najnizsz4 cenq./kosaem 98666.40
Oferta z najwy2sz4 cen4,&osaem 98666.40
Waluta: PLN

IV,7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czgSci zam6wienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartodi lub procentowa czg6i zam6wienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMoWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
oGtr oszENIA, ZAMoWIENIA Z WOLNEJ R4KI ALBO ZAPYTANIA O CEN4

IV.9,l) Podstawa prawna
Postgpowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9,2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalery poda6 ,,zasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaSnii, dlaczego
udzielenie zam6wienia jest zgodne z przepisami.
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