
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Wykonanie robót adaptacyjnych w części pomieszczeń oddziału chirurgii ogólnej na potrzeby
nowotworzonego oddziału neonatologii dla SP ZOZ ZSM w Chorzowie, ul. Strzelców

Bytomskich 11

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271503410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Strzelców Bytomskich 11

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 323499268

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zsm.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsm.com.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://test2.ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b7732279-bfaf-11eb-911f-
9ad5f74c2a25

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie robót adaptacyjnych w części pomieszczeń oddziału chirurgii ogólnej na potrzeby
nowotworzonego oddziału neonatologii dla SP ZOZ ZSM w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich
11
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2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b7732279-bfaf-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00074451/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-07 14:34

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo
zamówienia z wolnej ręki:

Zamawiający udzielił zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p., Przesłanki
zastosowania trybu:
- przedłużający się proces podejmowania decyzji przez UROVITA w kwestii kontynuacji (lub nie-
i z jaką datą) działalność medycznej w zakresach: ginekologia i położnictwo oraz neonatologia,
- niemożność przygotowania szczegółowej inwentaryzacji pomieszczeń w celu przygotowania
specyfikacji technicznej pozwalającej na opublikowanie dokumentacji budowlanej umożliwiającej
pozyskanie wykonawcy w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; Wybrana
lokalizacja pozostawała zamknięta dla osób niezwiązanych z procesem leczenia pacjentów
zakażonych Sars COV-2.
- przeprowadzenie procedury o udzielenie zamówienia publicznego pochłonęłoby cały czas, jaki
potrzebny jest na przygotowanie oddziału do wymagań konkursowych Narodowego Funduszu
Zdrowia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SP ZOZ ZSM/ZP-WR/4/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 745000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu
niezbędnych prac budowlanych (postawienie czterech ścian k-g, zabudowa drzwi, przebudowa
łazienek w związku ze zmianą funkcjonalną, uzupełnienie ubytków w wykładzinie podłogowej,
malowania oddziału) oraz instalacyjnych (doprowadzenie gniazd elektrycznych, przebudową
gniazd AGA, doprowadzenie instalacji elektrycznej do nowych punktów świetlnych).
Zamawiający wymaga realizacji zadania w dniu następnym po zawarciu umowy. Zawarcie
umowy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 2 dni od zakończenia negocjacji.
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4.5.3.) Główny kod CPV: 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 950000

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 950000

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 950000

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TERMO KLIMA MK Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9542735978

7.3.3) Ulica: Tartaczna nr 12

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-749

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska
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7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 772357,73

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-05-25
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