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ZamlGs.eanic og,loa:s a:

Odos€r € dov.zy:
2am6wienia publienego

Z.m6wl€nl6 dotyey p.qGktu lub prcOr.mo rv.p6rfln.nsowan€Oo te arodk6w Unll Europerskic,

Nazwa projektu lub prcgEm!
RPI'4P.!2.01.03-12'0629/17 pn,,,Komplekrowa modernlzacJa lwyposa2enle oddzlal6w szpltalnych ZOZSucha Beskidzka - Dziennego
ChemioterEpil Onkologienej, Neonatologrczneqo oraz cinekologkzno - Poloink:ego wlaz 2 Btoklem porodorym"

Zim6wl6nle bylio prz€dmiot€m oglorzonla w lluletynl. Zam6wi€6 Publlcznrch:
tak
Numer ogloszenia: 537136-t'l-2020

Oglo3t€nl6 o atllanlc ooloszenla tort lo amlGi2caone w Bluletynle 2lam6wl€6 Publlcznych:
tak
Numer ogloszenia: 540082214'N-2020

s

Rozwoju Region.lnego

Ogloszenie nr 510099215-N-2020 z dnla 05{5'2020 r

Zespol Opieki Zdrowotncj: Dostawa mebli (wyposaienia) dla Oddzlalu Neonatologicznego I
Poloiniczego - II postqpowanie w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0529/17 pn.

,,Kompleksowa modernizacja i wyposaienie oddzial6w szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka -
Dzienn€go Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Poltoinlczego

wraz z Blokiem Porodowym" zl,oiony w postepowaniu konkursowym nr RPMP.l2.01.O3-
I2.00-12-031/17 ogloszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyrnego Wojew6dztwa
Malopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Dzialania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia,

Poddzlalania 12,1.3 Infrastruktura ochrony zdrowla o znaczeniu subregionalnym - SPR

octoszENrE o uDzretruu znu6wtENIA - Dostawy

Lff.,tq,lPrevi
ro

R-4200-8b7

SEKCTA I: ZAMAWIAJACY

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM6WTE tA

Dodatkowe kody CPV| 39150000-8, 39113100'8, 39711100-0

SEKCJA III! PROCEDURA

Irr.1) TRYB UDZTELENTA zlit6wtE IA
Pzeta19 nieograniconY

IU.Z) Ogtos:enle dotyazy zakoicz.nl. dynrmlczr.Oo syitomu .akup6w

Ul.3) lnf ormacje dodatkow.:

I.1) TAZWA I ADRESI
Zesdl Opiekl Zdrowotnel, Knlowy numel ldenMkacyjny 00030441500000, ul. ul. Supiialna 22,34-200 Sucha B€sk'd*a, woJ. matopotskle,
pahstwo Pohka, tel. +48338723111, €-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +480338781r1.
,dres s$ony intemetovr€J (url): www.zoz$drabeskidzka.pl

r.2) RODZU ZA AWUTTACEGO:
hny: Samodzi€lny publisry zaklad opletl Zdrcwoulej

It.l) aavd nadana :anr6vrLnlu prt.t am.wl.rtc.Oo:
Dosbwa m€bli (wypcaienia) dla Oddilalu Neonatologicreqo i Poloinl(zego - I postepo{anie w rarnadr PrcF,ktu o num€rle
RPllP.12-0r.03'12'0629/17 pn. 

"xompl€ksowB 
moderniacr, i wypos.:enie oddzEl6w spiElnych ZOZ Suda B€skidzL - Ozi€nn€go

Chemloterapii Onkolograznej, t{eonatologl@'ego oraz Ginekologi:zio - Polo?nleego wraz z Blokiem Po.odowym" zloiony w ponepowanlu
konkurso!/vym nr RPHP.12.01.03-lZ.0Gr2-01V17 oglo?onym w 6mach Reqionalnego Prcg6mu Op€rd€yjn€go Wojew&ztw. I'lalopolskiego
na hla 2014-2020 (RI,o wM) do Dzialanla t2.l lnftastruKula odrrcny zdrowia, Podd2ialania 12.1.3 lnfraslruktua ocnrcny udrowra o
,'aeeniu subr€gionalnym - SPR

ut|lrr .E €r€ncyiny6hte// &l]r.ry)i
zoz.v .0r0/ozP/3u20

tLZ) Rodza, zam6wl6nlal

U.3) Xr6th opb przcdmlotu ,rm6wl.nl. (l,h&oj(, zatG5 ,o@q.r i rbjc obslal?, us{A /ub robdl Ar(bl,/anl,ch /r/6 olredft{h
2npots2€bor,uar6 I kyrDaga,i ) a w prrypadku partneratv{'a lnnowacrnego - okrcal6nl6 trpotr:6bor anla na lnnowacrny produkt,
udugc lub roboty budowl.n :

Peedmlot€m am6wienla rest komplelsowa usfuga $ zakesie wykonania, dosta\4y I moota2u mebll do pomieszcuei oddziafu
rEonatologienego I pololnleego Szpltab w SudleJ B€skid*rej ok€slohydr we wsp6lnym slowniku CPV: 33192000.2- rEbh m€dy@ne
39150{XXl& r62ne rlEble lwypca2enie 39711r0+G lod6wki chlod2ladi 39rr3r0c8- fotele i krzesla. Szcze!6lory wyta2 pomEszaei i

am.wianydr rn€bliot,ega Ele@nik nr la do StllYZ. Opis ten nalezy odeyt},I4# wlaz z ewentualnyml zmianaml ne4ci sp€qfikacli, bedecymi
np. wynitiL udzielonydr odpor'/ied2ln zagrtanla wykonawciw. 1. Podan€ wymiary 9 wymiaramiorin@nymi i bedq stanowL godsEwe
przygotowanh oferty. 2. Ftz€d p.qstspnna,m do lealizacji Y/ytonaw6 Fs1 zobowiz.ny do pdania wszystkidr wymiadw z natury, w
wyniku ktdrego wymEry fiEbll lr.d:rJ safek moOA ul€c nr€wi€lkh modlikacjom nle powodujEcym ,niany wa(old oferty. 3. Na podstawie

dolonanych pomiaror W!,tonarca prrygotuJ€ p.oj€kt 96ncay rnebli 6az wlzualtzacle gomieszc2ei, kdre ro6tanq ofid'dlone I

aakceptowan€ w si€dzibie Zamawlalq@go w obecnoscl G€neElnego Wykonawcy. Zamawlalqcy nle doFrec?e w tym zake5ie komunlkacji
el€ktrooienej. 4. Mebh muszq bya zoodne z wymaganiami b€zpie@edslwa I hlqiony pracy, erqonornii, a tsk2e wymogaml I .testami
lakos.iowymi obowlQnilEcymi w slu2bl€ zdro{h. 5. ZamawiajQq wymaga, aby meble byly nowe, ko.npl€tn€, wolne od wad, nleuszkodzone i

nle mogq bya pzedmlotem praw os6b tr2ecich. 6, Doslawca lest 2obo$/iqzany dostapya Zamawlajacemu meble na wlasny koszt wraz 2

wnlesleniem do pomleszcei wskazanych ptzez ZamawiajEceqo. Zamawlalqcy nle dopuszcr" blokowanla cjqg6w komunlkacyJnych. 7,
Wykonawa zobowi+any lest od dnla podpisanta umowy do uczestnkze.riir w gotkanlach rcbocych (la2da 9oda), celem ustalei
dotyczqcydl miejsc moniatu ( nlskle prqdy, gnlazda ehknyene, kolorystyka), wyciecla otwor6w pod zhwy, umywalk wr.z z idr obsadzeniern
(ospzet prz€ka:E g€n€ralny wykonawe). L Dostavra i montaZ fi€bli wchodzQc-ych w sllad pzedmiotu zam6wienia, musl nasqp[ zgodnie z
harmonogEmdn uz{odnbnyh z G€n€ralnym WytorEwrq rernonbi pomie*aei sukcesywnl€ w t€rminie: mebl€ do 4 tygodnlod zawarcia
urhowy, wylosazenie do 8 tygodnlod z.warcia unpwy. 9, oostarca lest zoboriqzany do pozosldwienie amo.to$,€nych mebli a|s1ych i

upr4hlQda na wlasry kost opakoBafi ol-az innych poe1zL6ai po Uanspo.cE I monta2u mebli.
tI.{) InlomEda o creadadr ,.m6rrhnL:
Z.m6{lGiie byl,o podddona n eqidl

It., Cr6wny i(oi, Cnr: 33r92(l00'2

2020-06-05, 14:31122



OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA

SEKCJA lV! UDzIELENIE zAMowlENIA

IV.1) DATA UDZIELEI{IA ZAM6WIE IA: 05/06/2020
IV.2) Catkowlta wartoa6 zam6wlc .

w..tojt b.r var 284965.00
waluta PLN

IV.3) II{FORi,iACJE O OTERTACH
Liczba ot'zymnycn otertr 3

lic2ba otzymanych ofert od malydr I S,EdnEh p.zedshbiolstwr 2
liczba ot_zymanych ofert od *ykonawc6w ! innych paistw czlonkowskich Unil EumpeJskiejr 0
liczba ot-zymanych ofert od ltykonawc6w , pa6stw niebedEcyd c2lonkaml Unii Eurcpejskiej: 0
liczba ofed otzymanych drogE elektonlcznq: 0

lv.a) LICZEA OORZUCO YCX OFERT:0
tv.si xazwa I AoREs wyxot{Awcy. KT6REMU uoztElor{o 2aM6wtEt{tA

zam6wienle zostalo udzielone wykonawcom wspdlnie ubLegajqcym se o udz elenie:

DrukuJ

wykonawci lest malym/Srednlm predsleblorca:

Wykonawca pododziz in.eqo pa stwa elonkowskEgo Unil Euopejskiej;

!^/ytonaffa pododzi z innego paistwa nr€ bedQcego elonkiefi Unli Euopejstiej;

ry.5) II{FIORi|ACJ  O CE|{IE WYaRIiEJ OTERTY/ WARTOSC! ZAW RTE UtitOWY OR iZ O OFERT CH Z IiAJ ITSZA I
iAJvarrszA cEIUXOSzlErrr

Cen. wyb6n., oLrty/lvarto6t umowy 344030.10
Oturta z nalnl*zq cenQ/kcztem 340642,35
Ofert z nalwyisza ceni/ko6aem 349886.25

Iv.7) Informada na t€iiat podwykoiawatwa
Wykonawca p.2ewiluF powieruenG wykonanh c2e&i2am6wienia pod$.ykonawcy/podwykoiawcDrn

WartoL lub prcentowa et& zamfuienia, Jaka zo5lanie powiezona @wykonawcy lub podwykonawco.n:
Iv.8) hformaqG dodatlotre:

IV.9) UZASAOI{IEIIIE UDZIELEIIIA ZAIT6WIENTA W TRYBIE EGOCJAC'I BEZ OGTOSZEIIIA, ZAM6WIEI{IA Z WO!I{E' Rqru
AIBO ZAPYTAIIIA O CSITE

t{azwa wytonafty: fusi,biqstwo Handlom refifibvlo &r(bwlane ECCO Sylefi wojciEdl Kdllg

Adres pocztorvy: Spytlowir 195
Kod pc(ztovryi 3+745
l"lle,s(o$o5a: Spytko$,lce
Krarvoj.: malopolskie

IV.9.1) Pod.taw. p6wna
PostqpolvanE provradzorie jest w tyble na podstawie art, ustawy P2p,

IV.9.2) Uraradnlcnle YryDoru Eybu
Xde, @at uzasadni$ie faktyc2rE t prawne wyboir trybir ora, wyra&liA dhc€go udiEl€nie zam6 ienta Je6t igodne z pEepisaml.

https:r/bzp.uzp.gov.pl/2P403/Preview/0d808532-8 I R-4200-8b7...
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