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Ogloszenie o wyniku poatQpowania
Uslugi

Wykonanie wielobraniowej dokumsntacji projektowoi
ModemizacJl Oddzialu Chirurglcznego

1.1.) Rola zamawiajqcego
Postqpowanie prowadzone jost samodzielnie pzez zamawiaj4cego

1.2.) Nazwa zamawlajecago: Zespol Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

'l.4) Krajowy Numor ldenMlkacyjny: REGON 0003044'15

1.5) Adres zamawiajqcego

1,5.1.) Ullca: Szpitalna 22

'1.5.2.) Mlolscowosd: Sucha Beskidzka

'1.5.3.) Kod pocztowy: 34-200

1,5.4.) WoJ.w6dztwo: malopolskie

1.5.5.) Kral: Polska

'1.5.6.) Lokallzacja NUTS 3: P1219 - Nowotarski

1.5.9.) Adrg3 poczty elektronicznoj: zozsuchabeskidzka@wp.pl

1.5.10.) Adros strony intornotowei zamawlalqcego: www.zozsuchabeskidzka.pl

1.6.) Adro3 strony internetovyei prowadzonsgo postqpowanlai
http://www.platformazakupowa.pl/pnlzozsuchabeskidzka

1.7.) Rodzaj zamawiaiqcogo: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finans6w publicznych - samodzielny publiczny zaktad
opieki zdrowotnej

'1.8.) Przedmlot dzialalnoacl zamawialEcego: Zdrowie

2.1.) Oglorzonle dotycry:

Zam6wienia publicznego

2,2.) OglGzenis dotycry uslug spolscznych i lnnych szczeg6lnych uslug: Nie

2.3.) Naa.va zam6wlenia albo umowy rsmowel:
Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej
Modemizacji Oddziatu Chirurgicznego

2.4.) ldent)/flkator pGtepow.nla: ocds- 1486'10-13148f4'l -6d€7-1 1ec-ae77-fe33l fedffdc

2.5.) Numor ogloszanlat 2O22|BZP 00069214101

2.5.) Worsla ogloszenla: 01

2.7.) Data ogloszeniai 202242-28 07 158

2.8.) Zam6wlenle albo umowa ramowa zGtaly ujeto w planle postepowati: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP:2022IBZP 00003565/01/P

2,10.) ld€nq/flkator porycll planu postepowaf:

1.2.20 Wykonanie projektu modernizacji oddzialu chirurgicznego

2.11,) Czy zam6wienie albo umowa ramowa dotyczy prorsktu lub programu wsp6mnansowanego zo {rodk6w Unil
Europerskler: Tak

2.12.) Nazava projektu lub programu:
"lnnovative hospitalward refurbishment solutions to minimise disruption, improve patienl oulcomes and enhance
environmontal sustainability Grant Agreement number: 857790 - EcoQUlP Pliis-COS-PP)-2018-2-01
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2.'13.) zam6wienie/umowa ramowa bylo poprzedzone ogloszeniem o zam6wieniu/ogloszeni,3m o zamiarue zawarcia umowy:
Tak

2.'14.) Numer ogloszenlat 2022lgZP 000052A9102

3.1.) Tryb udrlalenia zam6vvlenla wraz z podslawq prawn4zam6wienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

4.'t.) Numer roferencylnyt ZOZ.V.O11IOZP 101 122

4.2.) Zamawiaiecy udzicla zam6wienia w czqgciach, z kt6rych kalda stanowi przedmiot odrQbnego postqpowania: Nie

4.3.) Wartoge zam6ryienia: 100000,00 PLN

4.4.) Rodzai zam6wienla: Uslugi

4.5.1.) Kr6tkl opis przodmlotu zam6wl6nia

Pzedmiotsm zam6wienia jest opracowanie, (na podstawie wstepnie opracowanej
Koncepcji pzez WykonawcQ poektu), kompletnej wielobran2owej dokumentacji poektowej tj: projektu budowlanego
wykonawczego (projekty techniczne wraz z kosztorysami i przedmiarami oraz specyfikacjarti technicznymi wykonania i

odbioru rob6t modernizacji (przebudowy) Oddzialu Chirurgicznego Szpitala Rejonowego w Suche.i Beskidzkiej,
uwzgledniajqcego nowoczesne, innowacyjne rozwiqzania materialowe i technologiczne, dzi?ki kt6rym mo2na stwozyd
bardziej funkcjonalny, nowoczesny i estetyczny oddziat szpitalny.
Dokumentacja winna by6 wykonana w spos6b i w zakresie pozwalajacym
uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia bez pozwolenia na budowg

4.5.3.) Gt6wny kod CPV: 71220000-6 - Uslugi projektowania architektonicznego

4.5.4,) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Ptzygotowanie pzedsiewziecia i projektu, oszacowanie koszt6w

5.1.) PostQpow8ni6 zakoiczylo 3ie zawarclom umowy albo uniowainionlom postQpowanla: PostQpowani€/cz€Sc
postqpowania zakoiczyla siQ zawarciem umowy

6,1.) Llczba otrrymanych otert lub wnl08k6vv: '1

6.1.1.) Liczba otrrymanych ofort wariantowych:0

6.1.2.) Llczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrrymanych od MSP:O

6.1.4.) Llczba ofert tyykonawc6w z siedzlbew paistwach EOG innych nli pahstwo zamawlajqcego: O

6.1.5.) Llczba ofert wykonawc6w z siedzib4w pafstwio rpoza EOG: 0

6.'1.6.) Liczba ofart odr2uconych, w tym liczba ofert zawlerajqcych rai4co niskA ceng lub k('szt: O

6.1.7.) Liczba ofert zawierajecych raiqco nlskq cenQ lub koszt: 0

6,2.) Cena lub koszt oferty z najnl2szq con4lub kosztom: 159900,00 PLN

6.3.) Gena lub koszt oferty z na.iwyisze cane lub kosztem: 159900,00 PLN

6.4.) Gena lub koszt oferly wykonawcy, kl6remu udzielono zam6vyienia: 159900 PLN

6.5.) Do rvyboru najkorzystnlejsze, of€rty za3tosowano aukclQ elekronlcznq: Nie

6.6,) Of€da wybranego wykonawcyjest ofsrlq wariantow4: Nie

7.1.) Czy zam6wienie zostalo udzielone wykonawcom wsp6lnie ubiegaiacym sie o udziolenie zam6wionia: Nie
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7.3.) Dano (flrmy) wykonawcy, lit6remu udulelono zam6wienla:

7.3.1) Nazwa (flrma) wykonawcy, kt6r6mu udzielono zam6wlenia; MaUHAUS Pracownia Projk€towa arch Mazena Ulak Opalska

7.3.2) Kraf owy Numer ldontyfl kacyjny: 677 10U802

7.3.3) Ulica: Jssionowa 1'll5

7.3./+) Miejscowosc: Krak6w

7.3.5) Kod pocztowy: 30-221

7.3.6.) WoJow6dztwo: malopolski€

7.3.7.) KraJ: Polska

7.4.) Cry wykonawca przowlduje powier.enle wykonania czQscl zam6wlenia podwykonawcom?; Nie

8.1.) Data zawarcia umovr!: 2022-02-28

8.2.) Warto5d umowy/umowy ramowel: 159900,00 PLN

8.3.) Okr€s realizacii zam6rvionia albo umowy ramowol:4 miesiace
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