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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:125345-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Czeladź: Silniki
2023/S 043-125345

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 40
Miejscowość: Czeladź
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-250
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Umów
E-mail: przetargi@pzzoz.bedzin.pl 
Tel.:  +48 327312219
Faks:  +48 322651430
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pzzoz.bedzin.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zespół zakładów opieki zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż jednostek kogeneracyjnych wraz z robotami budowlano-instalacyjnymi w tym dostawa, 
montaż oraz uruchomienie systemu BMS
Numer referencyjny: DZA.381.44.2022

II.1.2) Główny kod CPV
42111000 Silniki

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa i montaż jednostek kogeneracyjnych wraz z robotami budowlano-instalacyjnymi w tym dostawa, 
montaż oraz uruchomienie systemu BMS

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 5 700 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32441100 Telemetryczny system nadzoru
32441200 Sprzęt telemetryczny i sterujący
42961000 System sterowania i kontroli
44161000 Rurociągi
44161100 Gazociągi
45111300 Roboty rozbiórkowe
45251240 Roboty budowlane w zakresie zakładów wytwarzających energię elektryczną na bazie gazu 
ziemnego
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314310 Układanie kabli
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331200 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421146 Instalowanie sufitów podwieszanych
45421152 Instalowanie ścianek działowych
45430000 Pokrywanie podłóg i ścian
45431000 Kładzenie płytek
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
45442100 Roboty malarskie

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź.

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż jednostek kogeneracyjnych wraz z robotami budowlano-
instalacyjnymi w tym dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu BMS”. 2. W zakresie przedmiotu zamówienia 
Wykonawca zobowiązany jest do: a) dostawy, wykonania i montażu Instalacji, b) zaprojektowania i opracowania 
kompletnej dokumentacji technicznej i technologicznej wraz z uzyskaniem wszystkich pozwoleń formalno-
prawnych potrzebnych do zrealizowania oraz przekazania Instalacji do eksploatacji, c) dokonania rozruchu 
technicznego i technologicznego Instalacji, d) optymalizacji pracy Instalacji i przekazania do pomiarów 
gwarancyjnych, e) przekazania całości Instalacji i obiektów do eksploatacji, f) przekazania Instalacji do 
użytkowania, g) opracowania dokumentacji powykonawczej, h) opracowania wytycznych eksploatacji 
poszczególnych urządzeṅ i całej Instalacji, i) opracowania instrukcji eksploatacji Instalacji, j) szkolenia 
personelu Zamawiającego z eksploatacji i obsługi Instalacji i każdego z urządzeń wchodzących w jej skład, 
k) serwisu gwarancyjnego Instalacji i każdego z urządzeń wchodzących w jej skład. Zamawiający wymaga 
wniesienia wadium w wysokości w wysokości: 85 000,00 zł. Zamawiający, zgodnie z art.139 ust.1 dokona 
najpierw badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta 
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zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w 
postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji na zainstalowane urządzenia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Zdolność do przyjmowania w okresie gwarancji zgłoszeń reklamacyjnych oraz 
podejmowania niezwłocznej reakcji w celu usunięcia zgłoszonych wad oraz usterek eksploatacyjnych 
zamontowanych urządzeń / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

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.1.8) 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: 2022/S 211-606485

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
Nazwa:
Dostawa i montaż jednostek kogeneracyjnych wraz z robotami budowlano-instalacyjnymi w tym dostawa, 
montaż oraz uruchomienie systemu BMS

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
27/01/2023

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
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: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: WODPOL Sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 072819994
Adres pocztowy: ul. Ks. Pr. St. Słonki 24
Miejscowość: Żywiec
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 34-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 414 634.14 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 700 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie systemu kogeneracyjnego, Wykonanie instalacji elektrycznych, 
wykonanie instalacji gazowych, wykonanie systemu BMS

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

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują̇ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść̇ szkodę̇ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.2. 
Odwołanie przysługuje na:1) niezgodnȧ z przepisami ustawy czynność̇ Zamawiającego, podjętȧ w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie 
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie 
ustawy.3. Odwołanie wnosi się̇ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 
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elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.4. Na orzeczenie Krajowej Izby 
Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, 
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̇ wnosi się̇ 
do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.5. Szczegółowe 
informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/02/2023
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