
Na naszej stronie internetowej poSwieconej COVID-19 mozna znalez( informacje o
przetargach dotycz4cych zapotrzebowania na sprzQt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszto6ci Europy jest dla Ciebie szansA na przedstawienie swoich
pomys+6w i ksztaitowanie przysz+olci Europy. Zabierz qlos!
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l.l ) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespol Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 22
MiejscowoS(: Sucha Bes kidzka
Kod NUTS: PLzl Matopolskie
Kod pocztowy: 34-200
Paristwo: Pols ka

Osoba do kontakt6w: Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyta, Agnieszka Pajerska
E-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
Tel.: +48 338723323
Adresy lnternetowe:
Gt6wny adres: www.zozs uchabes kidzka. pl

Adres profilu nabywcy: http:/ /www.platformazakupowa. pl/ pn /zozsuchabeskidzka

1.4) Rodzal lnstytucjl zamawiajQcej
lnny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej

1.5) cl6wny przedmiot dzialalno5ci
Zdrowie

5ekcja-LPEcdlllo!

ll.l ) Wielko5t lub zakres zam6wienia

ll. I .l ) Nazwa:
Wykonanie wielobran2owej dokumentacji projektowej Modernizacji Oddzialu
Chirurgicznego
Numer referencyj ny: ZOZ.V.ol0/DZ? l01 122

ll.l.2) Gl6wny kod CPV
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il.r.3)

il.r .4)

lr.l.6)

il. r .7)

https://ted.europa.eu/udl?u ri=TED :NOTICE: I I 643 5 -2022:TEXT: P.

Rodzaj zam6wienia
U slug i

Kr6tki opis:
Przedmiotem zam6wienia jest opracowanie, (na podstawle wstepnie opracowanej
Koncepcji przez Wykonawce projektu), kompletnej wielobran2owej dokumentacji
projektowej tj: projektu budowlanego wykonawczego (projel.ty techniczne wtaz z
kosztorysami i przedmiarami oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i

odbioru rob6t modernizacji (przebudowy) Oddzialu Chirurgicznego Szpitala
Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, uwzg led niaj4cego nowoc2esne, innowacyjne
rozwiazania materiatowe itechnologiczne, dzieki kt6rym mo2na stworzyi bardziej
funkcjonalny, nowoczesny i estetyczny oddzial szpitalny.
Dokumentacja winna by( wykonana w spos6b iw zakresie pozwalaj4cym
uzyskanie pozwolenia na budowg lub zgloszenia bez pozwolenia na budowg

lnformacje o czgSciach
To zam6wienie podzielone jest na czqSci: nie

Calkowita wano6d zam6wienia (bez VAT)
Wartoii bez VAT: I 30 000.00 PLN

Opis

Dodatkowy kod lub kody CPV

7l 4l 0000 Uslugi planowania przestrzennego

Miejsce Swiadczenia uslug
Kod NUTS: PLzl9 Nowotarski
Glowne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespot Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Opis zam6wienia:
l.Przedmiotem zam6wienia jest opracowanie, (na podstawie wstgpnie opracowanej
Koncepcji przez Wykonawce projektu), kompletnej wielobranzowej dokumentacji
projektowej tj: projektu budowlanego wykonawczego (projel,lty techniczne wraz z
kosztorysami i przedmiarami oraz specyfikacjami techniczn),mi wykonania i

odbioru rob6t modernizacji (przebudowy) Oddziatu Chirurgii:znego Szpitala
Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, uwzglgdniaj4cego nowoczesne, innowacyjne
rozwiezania materialowe itechnologiczne, dzigki kt6rym mo2na stworzyt bardziej
funkcjonalny, nowoczesny i estetyczny oddzial szpitalny.
Dokumentacja winna byi wykonana w spos6b iw zakresie pozwalajqcym
uzyskanie pozwolenia na budowq lub zgloszenia bez pozwolenia na budowe
2.Uzyskanie map do cel6w projektowych, wymaganych opinii, uzgodniei,
odstgpstw w
zakresie wynikaj4cym z przepis6w prawa ( jeili takie wystapi4 na etapie
opracowania
projektu budowlanego) ;

3. Pe+nieniu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rob6t zrviEzanych z
projektem.
CzynnoSci nadzoru autorskiego musza by( wykonywane przr:z osoby posiadaj4ce
uprawnienia projektowe.
Projektant, pelniac nadz6r autorski w czasie realizacji prac, jest zobowiqzany do
obecnoSci na miejscu realizacji prac w wypadku wezwania go przez Zamawiajacego
lub lnspektora nadzoru inwestorskiego.
Zakres nadzoru autorskiego obejmuje w szczeg6lno6ci:
-czynnoici wynikajace z an. 20 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane,

- dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej, wynika.j4cych z pelnienia
nadzoru
autorskiego,

[.2)

r.2.2)

il.2.3)

|.2.4)
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r.2.s)

il.2.1 r )

il.2. r 3)

[.2. r 4)

Sgkcja lV: Procedura

rv.r)

rv.r.r)

https://ted.europa.eu/udI?uri:TED:NOTICE: I I 643 5-2022 :TEXT:P

- udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez
Zamawiajacego,

- udzial w odbiorach czqiciowych oraz odbiorze koficowym,
- udzial w pr6bach instalacji i rozruchach,
- wizytacje na terenie budowy,

- doradztwo.

Kryteria udzielenia zam6wienia
Kryterium jakoici - Nazwa: Inwentaryzacja / Waga: I0
Kryterium jako6ci - Nazwa: Organizacja zespotu wskazanego do realizacji
zam6wienia / Waga: 'l 0
Kryterium jako6ci - Nazwa: Zaproponowane rozwiazania innowacyjne w projekcie /
Waga: 20
Cena - Waga: 60

lnformacje o opcjach
Opcje: nie

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu / prog ram u finansowanego ze Srodk6w Unii
Eu ropejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
"lnnovative hospital ward refurbishment solutions to minimise disruption, improve
patient outcomes and enhance environmental sustainability"finansowanego ze
Srodk6w Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) na
mocy uprawnieh przekazanych przez Komisjg Europejsk4 (Crant Agreement
number: 857790 - EcoQUlP Pli|S-COS-PP)-201 8-2-01).

lnformacje dodatkowe

Opis

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

lnformacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w

lnformacje na temat Porozumienia w sprawie zam6wiei rzadowych (CPA)

Zam6wienie jest objqte Porozumieniem w sprawie zam6wieri rz4dowych: nie

I nformacje adm inistracyjne

Poprzednia publikacja dotyczqca przedmiotowego postepowania
Numer ogtoszeniaw Dz.Urz. UE - OJ/S: ZO22lS 006-011778

lnformacje o zakofczeniu dynamicznego systemu zakup6w

lnformacje o zakoiczeniu zaproszenia do ubiegania siq o zam6wienie w postaci
wstepnego ogloszenia informacyjnego

Sekcia V: Udzielenie zam6wienia

rv.r.3)

tv.l.8)

rv.2)

rv.2. r )

rv.2.8)

rv.2.9)

v.2)

v.2.r )

Nazwa:
Wykonanie wielobran2owej dokumentacji projektowej Modernizacji Oddzialu
Ch iru rg icznego

Zam6wien ie /zam6wienie na czg6( zostaje udzielone: tak

Udzielenie zam6wienia

Data zawarcia umowy:
2810212022

lnformacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 'l

Liczba ofen otrzymanych od MSP: I
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Liczba ofeft otrzymanych drogA elektroniczn4: I

Zam6wienie zosta+o udzielone grupie wykonawc6w: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MaUHAUS Pracownia Projketowa arch. Marzena Ulak - Opalska
Adres pocztowy: ul. Jesionowa I I /5
Miejscowo5i: Krak6w
Kod NUTS: PL2l3 Miasto Krak6w
Kod pocztowy:30-221
Paristwo: Polska

Wykonawca jest MSP: tak

V.2.4) lnformacje na temat wartoSci zam6wienia/czesci (bez VAT)
Poczqtkowa szacunkowa ca+kowita wartoS6 zam6wien ia/czq!rci: 100 000.00 pLN

Ca+kowita kohcowa warto6( umowy/czqlci: 130 000.00 PLN

V.2.5) lnformacje na temat podwykonawstwa

Sgkcja Vl: lnformacje u zu pl+n-laiace

Vl.3) lnformacje dodatkowe:
W przedmiotowym postepowaniu komunikacja z Zamawiaj4cym odbywa sig za
po6red n ictwem kanatu elektron icznej komu ni kacji :

http:/ /www. platformazakupowa. pl/ pn /zozsuchabes kidzka
Podstawy wykluczenia wykonawcy ( z zastrzezeniem art. I I () ust.2 ustawy) art.
I08 ust. I pkt I -6 ustawy.
Wykaz o6wiadczei i dokument6w potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia i

spelnianie warunk5w udziatu w postepowaniu:
'l . Oiwiadczenie w zakresie wskazanym w zal4czniku nr 2 do SWZ.

2. Wykaz uslug wykonanych, a w przypadku Swiadczeri powtarzaj4cych siq lub
ci4glych r6wnie2 wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres
prowadzenia dzialalno5ci jest kr6tszy- w tym okresie, wraz u: podaniem ich
wanoici, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych ustugi zostaty
wykonane, oraz zat4czenie dowod6w okre6lajqcych, czy te u:;lugi zostaly wykonane
lub s4 wykonywane naleZycie, ptzy czym dowodami, o kt6ry(:h mowa, sa referencje
b4di inne dokumenty sporz4dzone przez podmiot, na tzecz kt6rego uslugi zostaty
wykonane, a w przypadku Swiadczeri powtarzaj4cych siq lub ci4glych s4
wykonywane , a je2eli Wykonawca z przyczyn od niego niezale2nych nie jest w
stanie uzyskaf tych dokument5w- o6wiadczenie wykonawcy, w przypadku
iwiadczeri powtarzajAcych sig lub ci4glych nadal wykonywanych referencje b4d2
inne dokumenty potwierdzaj4ce ich nalezyte wykonywanie pr:winny byt
wystawione w okresie ostatnich 3 miesigcy- na potwierdzenie warunku, o kt6rym
mowa w rozdziale Vl pkt,3d;
3. Wykaz os5b skierowanych przez Wykonawcq do realizacji zam6wienia
publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnie6, doSwiadczenia niezbgdnych do wykonania zam6rvienia publicznego, a

takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoici wraz z inf,:rmacjq o podstawie
do dysponowania tymi osobami- na potwierdzenie warunku, o kt6rym mowa w
rozdziale Vl pkt.3d.
Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 214 ust.
'l pkt 7 i8 ustawy.
Z uwagi na ograniczona ilo5i mo2liwych do wprowadzenia znak6w wszystkie inne
wymagania i informacje znajduja sie w dokumentach postepowania.

Vl.4) Procedury odwolawcze

Vl.4.l) Organ odpowiedzialny za procedury odwolawcze
Oficjalna nazwa: Krajowa lzba Odwolawcza
Adres pocztowy: ul, Postepu l7a
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vt.4.3)

v1.4.4\

vt. s)
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Miejscowoii: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Paistwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587707
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

Skladanie odwolai
Dokladne informacje na temat termin6w sktadania odwolati:
Odwolanie wnosi sie w terminie l0 dni od dnia przeslania informacji o czynno3ci
zamawiaj4cego stanowiacej podstawq jego wniesienia- je2eli informacja zostala
przeslana przy u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej, lub w terminie I 5 dni
jeZeli zosta+a przeslana w inny spos6b. 2. Odwo+anie wobec tresci ogloszenia
wszczynajqcego postepowanie o udzielenie zam6wienia lub wobec treici
dokument6w zam6wienia wnosi sie w terminie l0 dni od daty publikacji
ogloszenia w DUUE lub zamieszczenia dokument6w zam6wienia na stronie
internetowej. 3. Odwolanie wobec czynnoSci innych ni2 w pkt. I i 2 wnosi sie w
terminie l0 dni, od dnia , w kt6rym powzieto lub przy zachowaniu naleZytej
starannoici mo2na byto powzi4( wiadomo6t o okolicznoSciach stanowiacych
podstawg jego wniesienia. 4. Je2eli Zamawiaj4cy nie opublikowa+ og+oszenia o
zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiazku nie przestat wykonawcy
zawiadomienia o wyborze naj korzystn iej szej ofert odwolanie wnosi sie nie p6Zniej
ni2 w terminie 30 dni od dnia publikacjiw DUUE ogloszenia o wyniku
postgpowania i 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy , je2eli zamawiaj4cy nie
opublikowa+ w DUUE ogtoszenia o udzieleniu zam6wienia.

2r6dlo, gdzie moina uzyska( informacje na temat skladania odwotai
Oficjalna nazwa: Urz4d zam6wieri Publicznych Depanament Odwotari
Adres pocztowy: ul. Postepu l7a
Miejscowoid: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Pahstwo: Polska
Adres internetowy: www,uzp.gov.pl

Data wyslania nin iejszego ogloszenia:
2810212022
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