
Ogłoszenie nr 500232304-N-2018 z dnia 27-09-2018 r.

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy: USŁUGI ELEKTRYCZNE ORAZ CAŁODOBOWE
POGOTOWIE ELEKTRYCZNE DLA POWIATOWEGO ZESPOŁU SZPITALI

  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 576208-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 93296654000000, ul. ul.
Armii Krajowej  1, 56400   Oleśnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 77 67 427, e-
mail przetargi@pzsolesnica.pl, faks 71 77 67 307. 
Adres strony internetowej (url): www.pzsolesnica.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: SPZOZ

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
USŁUGI ELEKTRYCZNE ORAZ CAŁODOBOWE POGOTOWIE ELEKTRYCZNE DLA
POWIATOWEGO ZESPOŁU SZPITALI

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
PN/15/2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi

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 usługa elektryczna Powiatowego Zespołu Szpitali oraz
całodobowego pogotowia elektrycznego dla Powiatowego Zespołu Szpitali. Usługa obejmuje
obiekt szpitala w Oleśnicy, szpitala w Sycowie oraz Pogotowie Ratunkowe w Oleśnicy przy ul.
Ludwikowskiej. Wykonawca będzie usuwał bieżące awarie zarówno sieci jak i sprzętu
Zamawiającego, zgłaszane na bieżąco przez personel Szpitala. Wykonawca ma obowiązek
pozostać w gotowości przez 24 godziny na dobę, również w dni wolne ustawowo od pracy jak i
dni świąteczne oraz przyjazdu na nagłe wezwanie telefoniczne maksymalnie do 1 godziny czasu
oraz rozpoczęcie usuwania usterki . Na bieżąco modernizować instalację, w postaci
wykonywania drobnych prac elektryczno budowlanych będących skutkiem drobnych remontów,
zleceń pokontrolnych szpitala. Usługa Wykonawcy polegać będzie na codziennym, przynajmniej



6 godzinnym pobycie pracowników Wykonawcy w szpitalu w Oleśnicy oraz Szpitalu w Sycowie
i wykonywaniu bieżących zleceń oraz pozostanie w gotowości w godzinach popołudniowych
nocnych oraz pozostanie pod telefonem alarmowym i natychmiastowy przyjazd i usunięcie
usterki. Aktualnie nagłych wezwań popołudniowych i nocnych jest od 7-10 tygodniowo. Usługa
będzie wykonywana własnym sprzętem i materiałem, który będzie możliwy do rozliczenia na
zasadach opisanych we wzorze umowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 1) lokalne
usterki, naprawa instalacji elektrycznej; 2) zewnętrzne instalacje elektryczne; 3) wewnętrzne
instalacje elektryczne, 4) instalację domofonową( wewnętrzna szpitala), 5) przyłącza kablowe, 6)
obsługę agregatów prądotwórczych ( okresowe przeglądy, uruchamianie agregatu, sprawdzanie
stanu paliwa w razie potrzeby jego uzupełnianie, utrzymanie w gotowości), 7) drobną bieżącą
modernizację instalacji wraz z drobnymi pracami wykończeniowymi, 8) nadzór i obsługę
przepompowni ścieków, 9) elektroniczną obsługa kotłowni, 10) monitoring szpitala, 11) inne
zlecone prace przez Zamawiającego W przepisie przedmiotu zamówienia zostały uwzględnione
standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich cech przedmiotu zamówienia

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 09310000-5

 
Dodatkowe kody CPV: 50116100-2, 45315300-1, 31682500-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/07/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 142200.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 142200.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 142200.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 142200.00 
Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 



Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
 
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  PN  na podstawie art. 39  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
Oferta najkorzystniejsza z uwagi na kryterium zawarte w Ogłoszeniu i Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówieniu


