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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438762-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Usługi naprawcze i konserwacyjne
2017/S 211-438762

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Arkońska 4
Szczecin
71-455
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Sadzikowski
E-mail: przetargi@spwsz.szczecin.pl 
Faks:  +48 918139079
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spwsz.szczecin.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług konserwacyjno-naprawczych (...) dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego w Szczecinie.
Numer referencyjny: EP/220/57/2017

II.1.2) Główny kod CPV
50000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacyjno-naprawczych w branżach elektrycznej,
sanitarnej, ślusarsko-stolarskiej, ogólnobudowlanej oraz utrzymania w sprawności technicznej urządzeń,
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instalacji i sieci gazów medycznych i wewnętrznej dystrybucji gazów medycznych dla potrzeb Samodzielnego
Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie
umowy stanowiącym załącznik 4 do SIWZ i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp o
wartości 704 880 PLN netto, co stanowi równowartość 168 837,58 EUR.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 588 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50310000
50500000
50700000
50800000
50850000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacyjno-naprawczych w branżach elektrycznej,
sanitarnej, ślusarsko-stolarskiej, ogólnobudowlanej oraz utrzymania w sprawności technicznej urządzeń,
instalacji i sieci gazów medycznych i wewnętrznej dystrybucji gazów medycznych dla potrzeb Samodzielnego
Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie
umowy stanowiącym załącznik 4 do SIWZ i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp w zakresie usług konserwacyjno-naprawczych w branży elektrycznej, sanitarnej, ślusarsko-stolarskiej,
ogólnobudowlanej oraz utrzymania w sprawności technicznej urządzeń, instalacji i sieci gazów medycznych
i wewnętrznej dystrybucji gazów medycznych o wartości 704 880 PLN netto, co stanowi równowartość 168
837,58 EUR.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Stawka roboczogodziny dla prac objętych prawem opcji / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia u Zamawiającego,
posiadających uprawnienia (świadectwa kwalifikacyjne) grupy 1 typu „E” oraz (...)* / Waga: 10
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Kryterium jakości - Nazwa: Liczba osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia u Zamawiającego,
posiadających uprawnienia (świadectwa kwalifikacyjne) grupy 2 typu „E oraz (...)** / Waga: 20
Cena - Waga: 55

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący wykonanie usług
takich jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,w
budynkach Zamawiającego zlokalizowanych w kompleksie budynków przy ul. prof. A. Sokołowskiego 11,
Szczecin-Zdunowo (dalej – „Opcja”).
2. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dodatkowego zakresu rzeczowego będącego przedmiotem
Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o jego zlecenie.
3. Wartość Opcji nie może przekroczyć 10 % maksymalnej kwoty zobowiązania, rozumianej jako maksymalna
kwota wynagrodzenia wykonawcy brutto, określonego w ofercie (oraz w umowie w sprawie zamówienia
publicznego).

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Dokończenie nazwy kryterium nr 3:
* oraz co najmniej roczne doświadczenie w zakresie świadczenia usług elektrycznych w stacjonarnych
zakładach opieki zdrowotnej
dokończenie nazwy kryterium nr 4:
** oraz co najmniej roczne doświadczenie w zakresie eksploatacji, obsługi, konserwacji, montażu i remontów
urządzeń, instalacji i sieci gazów medycznych w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 150-310417

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1

Część nr: 1

Nazwa:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:310417-2017:TEXT:PL:HTML


Dz.U./S S211
03/11/2017
438762-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 4 / 5

03/11/2017 S211
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 5

Świadczenie usług konserwacyjno-naprawczych (...) dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego w Szczecinie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
03/10/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum firm: WK Sp. z o.o. i WK Wiesław Kożybski
ul. Cyfrowa 6
Szczecin
71-441
Polska
Tel.:  +48 510243170
E-mail: wk-sp.zo.o.biuro@wp.pl 
Kod NUTS: PL424
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 524 400.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 588 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

mailto:wk-sp.zo.o.biuro@wp.pl
mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań
powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/10/2017

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

