Ogłoszenie nr 500011309-N-2017 z dnia 10-08-2017 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie: Wymiana istniejących urządzeń systemu sygnalizacji
pożarowej oraz rozbudowy instalacji o elementy układu sterowania ppoż. i akustycznej
sygnalizacji alarmowej dla Budynku Głównego i Budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 517170-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie, Krajowy numer identyfikacyjny 27150632400000,
ul. ul. Niepodległości 8, 44190 Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 352 467, email zoz@cidg.net.pl, faks 322 352 442.
Adres strony internetowej (url): www.zozknurow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana istniejących urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej oraz rozbudowy instalacji o
elementy układu sterowania ppoż. i akustycznej sygnalizacji alarmowej dla Budynku
Głównego i Budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP/4/2017
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 innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę istniejących urządzeń systemu sygnalizacji
pożarowej oraz rozbudowę instalacji o elementy układów sterowania ppoż. i akustycznej
sygnalizacji alarmowej dla Budynku Głównego i Budynku Diagnostyki. Obecnie w Szpitalu
funkcjonuje centrala typu Sagitta-250, która jest zlokalizowana w Portierni przylegającej do
Budynku Krwiodawstwa. Centrala, jak i detektory (głównie optyczne czujki dymu) cechują
się rosnącą awaryjnością. Przewiduje się demontaż ww. urządzeń i zastąpienie ich nowymi
spełniających wymagania bezpieczeństwa pożarowego dla Budynku Głównego i Budynku
Diagnostyki. W dokumentacji projektowej przyjęto, że zabudowany zostanie system

sygnalizacji pożarowej oparty o centralę modułową (umożliwiającą jej rozbudowę w
przyszłości do łącznie min. 10 pętli adresowalnych) zlokalizowaną na zapleczu rejestracji
Izby Przyjęć, w przyziemiu Budynku Głównego oraz klawiaturę wyniesioną (lub inne,
równoważne urządzenie np. terminal sygnalizacji równoległej) usytuowaną w portierni
przylegającej do Budynku Krwiodawstwa znajdującego się przy wjeździe głównym na teren
Szpitala. Wykonawca może zastosować urządzenia dowolnego systemu sygnalizacji
pożarowej spełniającego wymagania określone w projekcie i „Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót”, a w szczególności wymagania techniczne, funkcjonalne oraz
gwarancyjne i w zakresie dostaw elementów zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego.
Wykonawca instalacji musi opracować i przekazać Szpitalowi dokumentację powykonawczą
uwzględniającą faktycznie zabudowane elementy. Szczegółowy zakres przedmiotu
zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót oraz wzorze umowy. Wykonawca obowiązany
jest zapoznać się z SIWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i
warunkach w nich opisanych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów
równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej opisał przedmiot
zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez
konkretnego Wykonawcę. Wszelkie parametry urządzeń i materiałów zastosowanych przez
Wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi wskazane w dokumentacji
projektowej. Podanie typów urządzeń oraz nazw producentów należy traktować jako
przykładowe. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji jakości na wykonany
przedmiot zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby
osoby wykonujące roboty budowlane objęte przedmiotem umowy były zatrudnione w okresie
realizacji umowy przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy – szczegółowe wymagania zostały określone w
Załączniku nr 4 Wzór umowy. Wymagany termin wykonania wynosi do 90 dni
kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy. Zamówienie publiczne o wartości
poniżej 5225000 euro
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45312100-8
Dodatkowe kody CPV: 45215140-0, 45310000-3, 43322000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/07/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 323468.82
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
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: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: ELMAX - HURT Żywicki Sp. J.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Orzeszkowej 15B
Kod pocztowy: 43-100
Miejscowość: Tychy
Kraj/woj.: śląskie
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 287231.46
Oferta z najniższą ceną/kosztem 287231.46
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 429307.15
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:
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.

