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Ogłoszenie nr 500232100-N-2018 z dnia 26-09-2018 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach: Usunięcie barier
architektonicznych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ w Głubczycach w ramach

realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego, działanie 10.1.1. pn. „Podniesienie skuteczności i wydajności leczenia pacjentów w

Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w SP ZOZ w Głubczycach poprzez jego modernizację i
doposażenie” 

  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego,
działanie 10.1.1. pn. „Podniesienie skuteczności i wydajności leczenia pacjentów w Zakładzie
Opiekuńczo-Leczniczym w SP ZOZ w Głubczycach poprzez jego modernizację i doposażenie”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 593207-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 500188403-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, Krajowy numer
identyfikacyjny 31157900000, ul. ul. M. Skłodowskiej-Curie  26, 48100   Głubczyce, woj.
opolskie, państwo Polska, tel. 774 801 170, e-mail spzoz.gl.st@op.pl, faks 774 801 171. 
Adres strony internetowej (url): www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Usunięcie barier architektonicznych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ w
Głubczycach w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego, działanie 10.1.1. pn. „Podniesienie skuteczności i
wydajności leczenia pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w SP ZOZ w Głubczycach
poprzez jego modernizację i doposażenie”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
PN / 9 / VII / 18

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
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innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć
ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. Zamówienie zostało podzielone na następujące
części zamówienia: część nr 1 – Usunięcie barier architektonicznych w klatkach schodowych SP
ZOZ w Głubczycach – wg załącznika nr 10a, 12a i 13a do SIWZ; część nr 2 – Usunięcie barier
architektonicznych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ w Głubczycach – wg
załącznika nr 10b, 12b i 13b do SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określają
m.in. załączona w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego:
www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl, dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych będące integralną częścią
SIWZ. 3. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty, Wykonawca przeprowadził wizję lokalną
miejsc objętych niniejszym zamówieniem w obecności jednego z pracowników Zamawiającego,
po uprzednim zgłoszeniu chęci przybycia. Osobą do kontaktu w sprawie dokonania wizji
lokalnej jest inspektor działu technicznego Pan Krzysztof Tichanów - nr tel. 77 48 01 190. 4.
Załączone do SIWZ przedmiary robót stanowią szacunkowe określenie ilości robót, nie
uwzględniające wszystkich wymogów SIWZ, w tym dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej STWiORB). 5. Wykonanie zadania
obejmuje dodatkowo: a) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy, b)
Organizację ruchu i oznakowanie budowy, c) Próby i odbiory z udziałem Zamawiającego, d)
Przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego, e) Prowadzenie prac w sposób
zapewniający ciągłość funkcjonowanie szpitala, f) Utylizację odpadów i przekazanie
Zamawiającemu kart potwierdzających ten fakt.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak
II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7

 
Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45421000-4, 45410000-4, 45442100-8, 45432210-9,
45332400-7, 45432111-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 
Dotyczy części nr 1: 1. Zamówienie należy zrealizować w terminie ustalonym w ofercie
Wykonawcy zgodnie z zasadami wskazanymi w SIWZ do 11.10.2018r. 2. Termin rozpoczęcia
realizacji umowy nastąpi wraz z protokolarnym przekazaniem placu budowy, które odbędzie się
w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy. 3. Okres gwarancji wynosi min. 36 miesięcy,
licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 4.
Okres rękojmi za wady wynosi 5 lat licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
zamawiającego za należycie wykonane (protokół odbioru końcowego). Dotyczy części nr 2: 1.
Zamówienie należy zrealizować w terminie ustalonym w ofercie Wykonawcy zgodnie z
zasadami wskazanymi w SIWZ do 07.02.2019r. 2. Termin rozpoczęcia realizacji umowy nastąpi
wraz z protokolarnym przekazaniem placu budowy, które odbędzie się w terminie do 5 dni od
daty zawarcia umowy. 3. Okres gwarancji wynosi min. 36 miesięcy, licząc od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane (wartość oceniana). 4. Okres
rękojmi za wady wynosi 5 lat licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
zamawiającego za należycie wykonane (protokół odbioru końcowego).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
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CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Usunięcie barier architektonicznych w klatkach
schodowych SP ZOZ w Głubczycach

CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Usunięcie barier architektonicznych w
Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ w
Głubczycach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/09/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 52194.41 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: Roman Świderski prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:
"Zakład Remontowo-Budowlany Roman Świderski” 
Email wykonawcy: romanswiderski@gmail.com 
Adres pocztowy: Gołuszowice 124 
Kod pocztowy: 48-100 
Miejscowość: Głubczyce 
Kraj/woj.: opolskie 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 70407.15 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 70407.15 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 70407.15 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:
 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
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Uzasadnienie faktyczne: Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie
prawne: art. 93. ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli nie złożona żadn4ej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


