Jastrzębie – Zdrój, 30.06.2016 r.

Do wszystkich Wykonawców

BZP/38/382-13/16

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych przebudowy, remontu, doposażenia
wybranych powierzchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz
energooszczędnych rozwiązań technologicznych w celu podniesienia efektywności energetycznej
obiektów - Etap I

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 z siedzibą
w Jastrzębiu-Zdroju postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych przebudowy, remontu,
doposażenia wybranych powierzchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
oraz energooszczędnych rozwiązań technologicznych w celu podniesienia efektywności energetycznej
obiektów - Etap I Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pakiet 1 – Wykonanie projektów budowlanych przebudowy, remontu, doposażenia wybranych
powierzchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w celu dostosowania do
wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań,
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez:

Nr
oferty

Nazwa (firma) siedziba
i adres Wykonawców, którzy złożyli
ofertę

Wartość brutto

Liczba punktów:
(kryterium)
1) Cena (koszt) – 95 %
2) Termin realizacji
przedmiotu zamówienia - 5%,
tj:
a) w przypadku pakietów nr 1
i 4: liczba dni
kalendarzowych od daty
podpisania
Harmonogramu,
b) w przypadku pakietów nr
2 i 3: liczba dni
kalendarzowych od daty
zawarcia umowy
RAZEM 100%

4

Biuro Projektowo-Inwestycyjne Służby
Zdrowia Sp. z .o.o.
ul. Panewnicka 22
40-709 Katowice

689 415,00 zł

95,00 pkt +5,00 pkt = 100 pkt

Drugą ofertę złożył Wykonawca:

Nr
oferty

1

Nazwa (firma) siedziba
i adres Wykonawców, którzy złożyli
ofertę

NEON Wojciech Norberciak
ul. Bór 180
42-202 Częstochowa

Wartość brutto

Liczba punktów:
kryterium
- Cena (koszt) – 95 %
- Termin realizacji przedmiotu
zamówienia - 5%, tj:
a)
w przypadku
pakietów nr 1 i 4: liczba dni
kalendarzowych od daty
podpisania Harmonogramu,
b) w przypadku pakietów nr
2 i 3: liczba dni
kalendarzowych od daty
zawarcia umowy
RAZEM 100%

964 135,99 zł

67,93 pkt +5,00 pkt = 72,93 pkt

Złożono dwie oferty niedpodlegające odrzuceniu.
Pakiet 2 – Aktualizacja kosztorysów inwestorskich – przebudowa budynku Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju ul. Krasickiego 21
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez:
Liczba punktów:
kryterium
- Cena (koszt) – 95 %
- Termin realizacji
przedmiotu zamówienia – 5%, tj:
a) w przypadku pakietów
Nazwa (firma) siedziba
nr 1 i 4: liczba dni
Nr
i adres Wykonawców, którzy złożyli
Wartość brutto
kalendarzowych od
oferty
ofertę
daty podpisania
Harmonogramu,
b) w przypadku
pakietów nr 2 i 3: liczba
dni kalendarzowych od
daty zawarcia umowy
RAZEM 100%
„REAL-PROJEKT” Sp. z o.o.
ul. Górnika 7b/4
3
14 760,00 zł
95,00 pkt +5,00 pkt = 100 pkt
740-133 Katowice
Złożono jedna ofertę niepodlegajacą odrzuceniu.
Pakiet 3 – Uzupełnienie projektu budowlanego -przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7 na oddział pediatrii celu
dostosowania do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 roku w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego działalność leczniczą

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez:

Nr
oferty

4

Nazwa (firma) siedziba
i adres Wykonawców, którzy złożyli
ofertę

Biuro Projektowo-Inwestycyjne
Służby Zdrowia Sp. z .o.o.
ul. Panewnicka 22
40-709 Katowice

Wartość brutto

Liczba punktów:
kryterium
- Cena (koszt) – 95 %
- Termin realizacji
przedmiotu zamówienia - 5%,
tj:
a) w przypadku pakietów
nr 1 i 4: liczba dni
kalendarzowych od daty
podpisania
Harmonogramu,
b) w przypadku pakietów nr
2 i 3: liczba dni
kalendarzowych od daty
zawarcia umowy
RAZEM 100%

43 050,00 zł

95,00 pkt +5,00 pkt = 100 pkt

Wartość brutto

Liczba punktów:
kryterium
- Cena (koszt) – 95 %
- Termin realizacji
przedmiotu zamówienia – 5%, tj:
a) w przypadku pakietów
nr 1 i 4: liczba dni
kalendarzowych od
daty podpisania
Harmonogramu,
b) w przypadku
pakietów nr 2 i 3: liczba
dni kalendarzowych od
daty zawarcia umowy
RAZEM 100%

50 430,00 zł

82,00 pkt +5,00 pkt = 87 pkt

Złożono jedna ofertę niepodlegajacą odrzuceniu.
Drugą ofertę złożył wykonawca:

Nr
oferty

2

Nazwa (firma) siedziba
i adres Wykonawców, którzy złożyli
ofertę

Przedsiębiorstwo Usługowo
Produkcyjne „UTEX” Sp. Z o.o.
ul. Strzeleckiego 27
44-105 Gliwice

Trzecią ofertę złożył Wykonawca:

Nr
oferty

Nazwa (firma) siedziba
i adres Wykonawców, którzy złożyli
ofertę

Wartość brutto

Liczba punktów:
kryterium
- Cena (koszt) – 95 %
- Termin realizacji
przedmiotu zamówienia – 5%, tj:
a) w przypadku pakietów
nr 1 i 4: liczba dni

kalendarzowych od daty
podpisania
Harmonogramu,
b) w przypadku pakietów nr
2 i 3: liczba dni
kalendarzowych od daty
zawarcia umowy
RAZEM 100%
3

„REAL-PROJEKT” Sp. z o.o.
ul. Górnika 7b/4
740-133 Katowice

55 350,00 zł

73,88 pkt +5,00 pkt = 78,88
pkt

Złożono trzy oferty niepodlegajace odrzuceniu.
Pakiet 4 – Wykonanie projektów budowlanych energooszczędnych rozwiązań technologicznych w celu
podniesienia efektywności energetycznej obiektów
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez:
Liczba punktów:
kryterium
- Cena (koszt) – 95 %
- Termin realizacji
przedmiotu zamówienia – 5%, tj:
a) w przypadku pakietów
Nazwa (firma) siedziba
nr 1 i 4: liczba dni
Nr
i adres Wykonawców, którzy złożyli
Wartość brutto
kalendarzowych od daty
oferty
ofertę
podpisania
Harmonogramu,
b) w przypadku pakietów
nr 2 i 3: liczba dni
kalendarzowych od daty
zawarcia umowy
RAZEM 100%
APIO Engineering Sp. z o.o.
ul. Batalionów Chłopskich 19
5
109 470,00 zł
95,00 pkt +5,00 pkt = 100 pkt
33-300 Nowy Sącz
Złożono jedna ofertę niepodlegajacą odrzuceniu.

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą, nastąpi w terminie określonym na podstawie art. 94
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 201 r.,
poz. 2164).

Z poważaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl

