
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Opracowanie dokumentacji budowl i techn dla zadania pn. „Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Rejonowy w Raciborzu

1.3.) Oddział zamawiającego: Zamówienia Publiczne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276225587

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gamowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Racibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 755 37 37

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital-raciborz.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-raciborz.org

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - 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:
Opracowanie dokumentacji budowl i techn dla zadania pn. „Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d97804a-987d-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00098103

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-25

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:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00069835/01
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SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 8/2022

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej i technicznej we wszystkich branżach wraz z pełnieniem
nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. Józefa Rostka".
Zakres zadania obejmuje :
a) opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznej we wszystkich branżach,
b) opracowanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
c) pozyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w tym pozwolenia na budowę (jeżeli będą konieczne),
d) świadczenie nadzoru autorskiego nad realizacją budowy. 
Opracowanie dokumentacji będzie następowało w dwóch etapach:
● Etap I obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji w następującym zakresie:

Blok D
- docieplenie ścian zewnętrznych przy użyciu płyt styropianowych grafitowych gr. 10 cm wykończonych metodą
bezspoinową i tynkiem strukturalnym z zachowaniem istniejącej kolorystyki, 
- docieplenie cokołu styropianem gr. 10cm, 
- wymianę okien aluminiowych na PCV, trójszybowe, z nawiewnikami ciśnienio- wymi,
- wymianę drzwi aluminiowych zewnętrznych 
- wymianę naświetli znajdujących się na dachu, które doświetlają korytarz na piętrze. 
- przeanalizowanie możliwości wymiany lub modernizacji fasady szklanej znajdującej się w holu głównym w klatce
schodowej. 
- ocieplenie stropodachu przy użyciu wełny mineralnej gr.18 cm ułożonej na stropie w przestrzeni pustki powietrznej.
- modernizacja instalacji c.o 
- modernizacja instalacji oświetleniowej 
- ocieplenie stropodachu
- remont zadaszenia o konstrukcji stalowej nad wejściem głównym do bloku D.
Pozostałe bloki:
- modernizacja instalacji oświetleniowej (B+F ), C, (A+E ), (H+G ), (J+I ), B2, tlenownia TL, zakaźny Z, budynek odpadów
medycznych, istniejąca kotłownia (w zakresie pomieszczeń biurowych).
- ocieplenie stropodachów bloków B, A, H i C
- wymianę drzwi drewnianych w ścianach zewnętrznych – (na bloku C).
● Etap II – obejmuje:
- Aktualizację dokumentacji dotyczącej budowy budynku kotłowni gazowo-olejowej z instalacją gruntowych pomp ciepła oraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną,
- Modernizację źródła ciepła oraz instalacji ciepłej wody użytkowej,
- Montaż paneli fotowoltaicznych
- System zarządzania energią – automatyka BMS.
Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia stanowią załączniki nr 8 i 10-13 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

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
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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: 462000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 462000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 462000,00 PLN

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: EKO-TECHNOLOGIE.EU Krzysztof Żelazkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9491547651

7.3.3) Ulica: ul. Borelowskiego 29

7.3.4) Miejscowość: Częstochowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-218

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 462000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni
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