
Ogłoszenie nr 500255226-N-2018 z dnia 24-10-2018 r.

SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku: Przebudowa
pomieszczeń oddziału w części zabiegowo-sanitarnej w Pawilonie VI – etap II  

 
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: 608666-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny 29293600000, ul. ul. Gliwicka  33,
44201   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 328 138, e-mail zam.publiczne@psychiatra.com, faks 324 328 169. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.psychiatria.com 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa pomieszczeń oddziału w części zabiegowo-sanitarnej w Pawilonie VI – etap II

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
DZp.380.3.20.2018.409.DGt

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: 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń oddziału w części zabiegowo – sanitarnej w
pawilonie VI – etap II. 2.Zakres prac objętych zamówieniem: 1)Przebudowa pomieszczeń oddziału w części zabiegowo – sanitarnej na II
piętrze w Pawilonie VI (m.in. roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, roboty murowe i konstrukcyjne, roboty tynkowe i okładzinowe, podłogi i
posadzki, stolarka i ślusarka, malowanie, roboty instalacyjne elektryczne, roboty instalacyjne sanitarne). 2)Szczegółowy zakres robót określa
przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ-u i opracowany na tej podstawie kosztorys ofertowy Wykonawcy. Przedmiot umowy
realizowany będzie w Pawilonie VI należącym do kompleksu budynków SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w
Rybniku przy ulicy Gliwickiej 33 wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/75/02 na parceli 689/41. Sam Pawilon VI jako budynek nie
jest obiektem zabytkowym. Jeżeli Zamawiający w którymkolwiek miejscu opisał przedmiot zamówienia (nazwy własne produktów,
materiałów, urządzeń, systemów) wyznaczając standard wykonania zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli
mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, wówczas dopuszcza się stosowanie
produktów, materiałów, urządzeń, systemów równoważnych, posiadających takie same (lub lepsze) parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne, poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich
przepisów. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający nie przewiduje wybierać najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.Zamawiający nie zamierza ustanowić
dynamicznego systemu zakupów

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 
Dodatkowe kody CPV: 45215000-7, 45453000-7, 45262500-6, 45421000-4, 45431000-7, 45443200-4, 45442000-7, 45332000-3,
45310000-3, 45310000-0, 45311100-1, 45310000-0, 45311100-1, 45311200-0, 45315300-1, 45315600-4, 45316000-5, 45317000-2

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: 01/10/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 130840.11 
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: 
tak
 
Nazwa wykonawcy: Inżbud TT Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Ul. Jerzego Giedroycia 8 
Kod pocztowy: 44-200 



Miejscowość: Rybnik 
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
 
Nazwa wykonawcy: Inżbud sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: 
Kod pocztowy: 
Miejscowość: 
Kraj/woj.: 
 
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 186465.65 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 186465.65 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 186465.65 
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. 



 
Drukuj


