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Ogłoszenie nr 103379 - 2017 z dnia 2017-07-03 r.  
 
Parczew: Wykonanie źródeł zasilania gazów medycznych oraz wymiana bram i montaż drzwi na 

SOR w ramach projektu: Modernizacja SOR SP ZOZ w Parczewie w celu zagwarantowania 
bezpieczeństwa mieszkańców powiatu parczewskiego.  

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
tak  
Nazwa projektu lub programu 
Modernizacja SOR SPZOZ w Parczewie w celu zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańców 
powiatu parczewskiego nr POIS.09.01.00-00-0041/16 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa 
medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  
Numer ogłoszenia: 77319 - 2017 
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego 
nie  
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
nie  
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  
nie  
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej  
nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer 
identyfikacyjny 000306489, ul. Kościelna  136, 21-200  Parczew, państwo Polska, woj. lubelskie, tel. 
833552113, faks 833552113, e-mail zamowienia@spzozparczew.pl 
Adres strony internetowej (URL): www.spzozparczew.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w 
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich 
Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie 
informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało 
udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z 
zamawiających zawarł umowę):  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Wykonanie źródeł zasilania gazów medycznych oraz wymiana bram i montaż drzwi na SOR w ramach 
projektu: Modernizacja SOR SP ZOZ w Parczewie w celu zagwarantowania bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu parczewskiego.  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
SPZOZ.V.ZP-3522/4/2017 
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane  
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 zamówienia jest wykonanie źródeł zasilania gazów medycznych oraz wymiana bram i 
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montaż drzwi na potrzeby SOR SP ZOZ w Parczewie w ramach projektu: Modernizacja SOR SP ZOZ w 
Parczewie w celu zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańców powiatu parczewskiego, w podziale 
na 3 części: Część nr 1 – Wykonanie instalacji koncentratora tlenu, systemu powietrza medycznego, 
rozprężalni podtlenku azotu, rozprężalni dwutlenku węgla, maszynowni próżni oraz adaptacja istniejącej 
butlowej tlenowni; Część nr 2 – Wymiana bram typu Nassau na podjeździe karetek; Część nr 3 – 
Montaż drzwi automatycznych przesuwnych i rozwieranych na SOR.  
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak  
II.5) Główny Kod CPV: 45215140-0 
Dodatkowe kody CPV: 24111500-0, 45251143-5, 45231500-0, 45311200-2, 45421148-3, 44221310-1, 
45421131-1, 44221230-6 
 
SEKCJA III: PROCEDURA  
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony  
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
III.3) Informacje dodatkowe:  
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

CZĘŚĆ NR: 1    

NAZWA: Wykonanie instalacji koncentratora tlenu, systemu 
powietrza medycznego, rozprężalni podtlenku azotu, rozprężalni 
dwutlenku węgla, maszynowni próżni oraz adaptacja istniejącej 
butlowej tlenowni 

Postępowanie/część zostało 
unieważnione nie  
Należy podać podstawę i 
przyczynę unieważnienia 
postępowania:  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/06/2017 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT814534.08 
WalutaPLN 
 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert2 
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: 1 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie  
HYDRO - GAZ MED Sp. j . Zbigniew Szymcz ak i Marcin Susdorf,  gazmed@gazmed.pl,  ul. Willowa 
40,  05 - 205,  Dobczyn,  kraj/woj.  
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak  
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  
Skrót literowy nazwy państwa:  
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  
Skrót literowy nazwy państwa:  
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 829927.49 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 629252.11 
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 829927.49 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Tak  
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Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom:  
IV.8) Informacje dodatkowe:  

CZĘŚĆ NR: 2    
NAZWA: Wymiana bram typu 
Nassau na podjeździe karetek 

Postępowanie/część zostało unieważnione tak  
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:  
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 
pkt 1 ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty. 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  
IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 
Waluta 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert 
w tym  
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie  
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.  
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie  
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  
Skrót literowy nazwy państwa:  
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  
Skrót literowy nazwy państwa:  
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy  
Oferta z najniższą ceną/kosztem  
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem  
Waluta:  
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom:  
IV.8) Informacje dodatkowe:  

CZĘŚĆ NR: 3    

NAZWA: Montaż drzwi 
automatycznych 
przesuwnych i 
rozwieranych na SOR 

Postępowanie/część zostało unieważnione tak  
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:  
Zamawiający unieważnienia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 
ustawy Pzp. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta z ceną przewyższającą 
kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. Zamawiają cy nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na 
sfinansowanie części zamówienia w części 3 do ceny oferty 
najkorzystniejszej. 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  
IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 
Waluta 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert 
w tym  
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  
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Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie  
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.  
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie  
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  
Skrót literowy nazwy państwa:  
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  
Skrót literowy nazwy państwa:  
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy  
Oferta z najniższą ceną/kosztem  
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem  
Waluta:  
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  
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) Uzasadnienia wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 
zamówienia jest zgodne z przepisami.  

 

 

                                                                                  

                                                                                           Podpis:              
                                                                                                                       Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego 
  Zakładu Opieki Zdrowotnej 
           w Parczewie 

                                                                                                            mgr Janusz Hordejuk 
 

 

http://www.spzozparczew.pl/

