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Oqtoszenie nr 510108507-N-2020 z dnia 22-0G2020 t

Zesp6l Opieki Zdrowotnei: Adaptacja pomieszczenia na poziomie S-l w bloku A (obecnie szatnia
chorych) na serwerownie nealizowanq w zakresie projektu nr RpMp.02.O1,O5-12-0228/18 pn,

,,Malopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego na lata 2014-2020

OGTOSZENIE O UDZIELENIU ZAM6WIENIA - Roboty budowlane

Zamletteanl. ogloszenl.:

Oglos..nle dotyczy:
2am6wlenia publlen€go

Zam6wlenlG dotyay pror.ktu lub prolr.mu wrpdnnan.owrnego ,. arodk6w Unll Europ.Fklej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt nr RPMP.02.0r.05-12-0228/tg pn. 

"Maiopolski System Inforrucji Medycunej (MSIM)" w ramach R€glonalnego Prcglamu Op€racyjn€go
wojew6dztwa rabpolskiego na lata 201+2020.

Zam6wl.nl€ bylo prr6dmlot m oglon.nl. w Elul.tynlc Zlm6wbn Publlenych:

Numer oqloszenia: 537595-N-2020
Ogl,oE.ni. o zmlanlc ogl,oaaanla aoitalo tanlarreono w Bluletynlc Zam6wlch Publlenych:

MAT.OPOLSI(A
Unia Europejska

Eurooehli Eundusz
Rozwoj! R€9ion.lnego

t. 1) I{AZW  I AORES:
Z€spol Opiekr Zdrowotiej, Krajowy numer idenMkacyjny 00030441500000, ul. ul. szpitalna 22, 34-200
panstwo Polska, tel, +48338723111, e-mailzousuchabeskidrka@wp.pl, fak5 +4803387Ir11.
Adres strcny internetowej (ud): m.rozsuchabeskjdaka,pl

r.2) RODZAJ ZAT.IAWIAiIACEGO:
Innyr Samodzielny publiczny zaklad opieki Zdrcwotnej

sucha Beskidzka, woj. mnlopolskle,

SEKOA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Oodattow. kody CPV: 453!2100-0, 45317300-5

SEKCJA III: PROCEDURA

[.1) ttrzw. n.drna :rm6wl.nlu prt€r rim.wl.iF.!o:
Adaptacja pomieszeenla na pozlomie S-l w bloku A (obecnie szatnla chorych) na s€Merownie r€alizowanq w zakresie projektu nr
RPMP.02.01.05-12-0228/18 pn. 

"Malopotski 
System lnfomacji Medyonej (tisl'l)" w 6mach Regionaln€go Ploglamu Op€GcYrnego

wojewod.twa Malopolskiego na lata 201+2020
lurner rsLr.nqtny (ieieli dot /at) :

zoz,v,or0lozPl04l20
u.2) Rodz!, u66wl6nlal

Roboty budowl6ne
u.3) Xr6tkl opl. pr.6dfilont 2am6wl.s,,la (nlelkd;t, zakrc,, ftnzaj i itoii dostaw, uslug lub tobt budotlanydl lub okE;EnE
za@lEebowanh iwfinaqal r. w przyDadfu p.tn6Etrr. lnnow.cyln6go - okre6lenlc t potE6bow.nla n! lnnowEcyJnY produkt
uCuga lub roboty budowl.n€:

Paedmiolem zam6wienia jest wybor Wykonawcy, ktory wykona na ne.z ZamawiajQcego tJ. Zespolu Opiekr Zdrowotnej w Such€j Beskidzxiej,
roboty budowlane polegajice na paebudowae pomi€szeei pzeznaeonych na s€Merowne w Szpitalu w Sudq Seskidzkej, okeilone we
wsp6lnym gowniku Zamdwie^ (CPV) jako: 9l6wny paedmiot zam6wienla: 452151.t0{ Roboty budoviane w zakr€sie obiektdw tprtalnych
oraz pzedmlot zam6wlenla lzupehla.lqryr 45312100&0 Roboty vv zakresie okablowania oraz instnlacle el€hryczne 45317300-5 Roboty w
zakreie eleKrycznych lrzadzei rozdzleleyd 3,1. Wkonanie rohit bodowlanych w zakesiei Branir budowlanai L Demonta: ashiejqcych

dr.wi do pomieszczenia 2. Powietsenie otworu dzwioweqo do wymiaow nowych dzwaw€J6oowyrh 3. Wytonanre nowego nadprcia nad

otworem dr:wlo$ym 4, D€monta, umn{alklz dokladnym zailepienlem wyj( nst lacyjnych 5. NaprawY I uzupehlenL istnlelqqd tynk6w 6.
Malowanie Sclan I sufltu 7. l.lsunlecle lstnlejicel posadzkl z rcV 8. Naprawa warstw podposadzkowych 9. Wykonanie nowej posadzkiz rulonu
PCV 10. Monta2 nowych dz\ 4 pzedwpo2arowyrh, dymosreelnych EI-50 11, l'4ontaz 2 sztuk zewrqtznych ,alu4l p-po1El30 w lshlejecydr
oknadr 12. Monta2 2 sztlk ci6nlenlov/ych nawlewnik6w w rahach okiennych 13. Monta: podlogi technicznej na podkladadt 2 bhcny stalowej
pod kaidym slupklem a) &anle speclalistydne: 1, Zasilanie pomieszeenia w energle elektryczn+ 2. Powiqzanie now€J s€rw€rcwni z
lstniejaca si€.iE informatyenE Szpltala, 3. Zagospodarowanie pomleszeenia spaqtem hfomatyenym I u2 Edzenlami towazyszQcymi, 4.

Instalacre elekfyczn€ v? seMercwnl, 5. Innalacje kontroll dostepu (KD), 6. Instalacje samoc?yn.ej sygnalizacji wlamania i naPadu (SSWN),
7. Instaia+ samoaynnego alannu polaru (SAP) 8. lnstalade klim.tfraqi, Sreeg6rowy opis pzedmlotu zam6wienla z.wie..h zalic2nltl nr
5a-5b do SIwz 3.1.1. Dokumerticja prolektowa (zalqenik nr 5b do Stwz): a)prcJelt budowlany - lnstalacle elektsyane b) prcJekt

budowtany architektura I instalacla tlhat)zacrna 3.1.2, Ptzedmiary robot (zalEclnik nr 5a do SIwz): a) do projektu aes€l budowlanej b)
instalac) elektrycznych I telete.hniczny€h

II.a) tnfo.n.d. o cze&l.ch z.m6wlenl.:
z.rn6wl€nl. bylo pod2ldon. n. eCd:

u.5) Gl6wny xod cr'vr 452151,1,0-0

Itt.1) TRYA UDZIELEI{IA ZAT46w TXIA
Peetarg nieogranlczony

tlt.2) Oslosz.nl. doty(zy 2ako6ecnia dynlmlczn.go rYstemu akuP6w

IU.3) tnform.d€ dod.tkow6:

SEKOA tVI UDZIELENIE ZAil6WtEI{IA

rY,l) DAT UD1aELEIITA ZAI{6WrEtlrAr 2405/2020
Iv.2) Calkowlta warto,t z.m6wl.nl.

Wartoia b6r VAI 115211.70

w.3) tiFORi{AOE O OTERTACH
Liczba otrrymanych oteft: 3

[c2ba otnymanych of€.t od malych i 6r€dni.h pzedsieholstw: 3

liczba otnymanych ofen od wykonaw€ow z innych paistw czlonkowskch Unli EuropeFkiej: 0

liczba otnymanych ofert od lvykonawc6w z Panstw nlebqdqcych czlonriml Unii ElroPejskiejl
liczba ofert otrzymanych drcgq elektronicznq: 0

w.4) uczB^ ooRzucol{YcH OFIRT: 0
rv,si irz*e r eoers wvxo Awcy, Kr6i.Er,tu uDz:Ero o zaM6wl:nu
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SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
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Zam6wienie zostalo udzielone wykonawcom wsdlnle ubiegajecym siQ o udzieleole

Na2wa wlkonawcy: PHRB ECCGSYSTEM wojciech Konlg

adres pocnowy: Spytkowica 195
Kod po(ztowy: 3+745
f 4iejscowo(r Splttowice
Kraj/woj.: malopolskie

wykonawca jen malyrdsr€dnim paedsiebioql

wlionawca pochodzi z innego paistwa czlonkowskiego unii Eurogejskiej:
nie
wykonawca pochodzi z innego paistwa nie bedqcego cztonkiem Unii Europelskiejl
nie

ry.5) II;ORXACTA O CEr{tE WyBnA EJ OFERTY/ W RTO6q Z WARTEJ UHOWY OR jr O OFERT CH Z XAIXTSZ r
?lAr$rYrszA cct{A/ xoszrE}r

C.m wybr!n!.| oturty/wlnojt unowy 142794.83
Ofefta z najniis:q cena/kosztem 142794.83
Of€rta z naj#szq cenA/koszteh 158{31.19

IV.r) lnSorm.cr. na temrt podwylon.w.t^r!
Wykonawca pnewiduje powietzenie wykonania cze6.i ram6wienla podwykonawcy/podwykonawcom

waftoiC lub procentowa c2e( zam6wlerLa,laka zostnn e powier2ona podwykonawcy tub podwykonawcoml
IY.8) Informacr. dod.tkowe:

IV,9) UZASADT{IE|{IE UDZTEIEI{IA ZAr6mEt{tA WTRYAIE IIEGOc]AclI BEZ OGIOSZEI{IA ZAi{6WtENIAZ WOlttE' REKI LIO ZAPYTAT{IA O CEl{q

IV.9.1) Podstrw! p.awnr
Postepowanle prowadzone jest w tr)6re na podstawle ar. ustawy Pzp.

IV.9.2) Ur...dnlenie wyboru trybu
N.leiY podaa uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru tsybu o.az Wainie db.:ego udzielenie zamdwlenia lest zqodne z paeDisami
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