
Ogłoszenie nr 510242754-N-2019 z dnia 12-11-2019 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie:
Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i

Intensywnej Terapii w Pawilonie nr 1 Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy
Strzelców Bytomskich 11 z przeznaczeniem na Pracownię Diagnostyczną Gastroskopii i

Kolonoskopii oraz Oddział Okulistyki dla Dorosłych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

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: 601632-N-2019

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie,
Krajowy numer identyfikacyjny 27150341000000, ul. Strzelców Bytomskich  11, 41-500 
Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 499 115, e-mail zp@zsm.com.pl, faks
322 413 952.
Adres strony internetowej (url): http://www.zsm.com.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i
Intensywnej Terapii w Pawilonie nr 1 Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy
Strzelców Bytomskich 11 z przeznaczeniem na Pracownię Diagnostyczną Gastroskopii i
Kolonoskopii oraz Oddział Okulistyki dla Dorosłych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SP ZOZ ZSM ZP/44/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

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 niniejszego zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: „Wykonanie
dokumentacji projektowej zagospodarowania pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i
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Intensywnej Terapii w Pawilonie nr 1 Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy
Strzelców Bytomskich 11 z przeznaczeniem na Pracownię Diagnostyczną Gastroskopii i
Kolonoskopii oraz Oddział Okulistyki dla Dorosłych”. Przedmiotem niniejszego zamówienia
jest m.in.: 1) sporządzenie dokumentacji projektowej uwzględniającej zapisy zamieszczone w
treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz.
1129) i składającej się z: a. projektu budowlanego i projektów wykonawczych w zakresie, o
którym mowa w § 5 ww. rozporządzenia wraz ze wszystkimi niezbędnymi warunkami
technicznymi (branżowymi), opiniami, uzgodnieniami, decyzjami, związanymi ze specyfiką i
zakresem opracowania, wymaganymi zgodnie z prawem, uprawniającymi do wykonania robót
zgodnie z opracowaną dokumentacją b. kosztorysu inwestorskiego opracowanego zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno – użytkowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), c. przedmiarów robót, przez
które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania
robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem
wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i
zestawieniem liczby jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia
cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary musza
uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 ww. rozporządzenia, d. specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej branży, przez którą należy
rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do
określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania
poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 ww.
rozporządzenia, e. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), która będzie
podstawą do opracowania projektu BIOZ, 2) wykonanie dokumentacji dodatkowej jeżeli jest ona
konieczna do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę, 3) uzyskanie pozwoleń,
zatwierdzeń, decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii i innych dokumentów wymaganych
przepisami dla akceptacji dokumentacji projektowej oraz realizacji na jej podstawie robót
budowlanych , niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 4)
uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazanie jej niezwłocznie do
siedziby Zamawiającego Kategoria usług: 12

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71000000-8

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7

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
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 146407
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
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: FS Projekt Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Hołdunowska 57
Kod pocztowy: 43-143
Miejscowość: Lędziny
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 146222.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 93480
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 146222.40
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
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udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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