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Ogłoszenie nr 500039502-N-2017 z dnia 06-10-2017 r.
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.: Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach
Śląskich Sp. z o.o. usługi obejmującej dozór osób i mienia wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej
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: 581171-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30827000000, ul. ul. 1-go Maja 9,
41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 281 930, e-mail spzzoz@zozsiemianowice.pl, faks
322 281 498.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. usługi obejmującej dozór osób i mienia
wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SZM/DN/DZ/341/24/2017
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 świadczenie przez okres 36 miesięcy usługi obejmującej dozór osób i mienia wraz z
zapewnieniem grupy interwencyjnej. Zakres obowiązków - 1. kontrola ruchu osobowego, 2. wydawanie i przyjmowanie kluczy
z pomieszczeń szpitala od osób upoważnionych i odpowiednie ich zabezpieczenie 3. prowadzenie rejestru wydawania i
przyjmowania kluczy, 4. kontrola stanu zewnętrznego obiektu Szpitala i Przychodni Specjalistycznej 4 razy w ciągu zmiany (w
odstępach 2 godzinnych) oraz prosektorium 1 raz w ciągu zmiany w godzinach 10:00–11:00 oraz 22:00–23:00; każda kontrola
musi zostać odnotowana w rejestrze obchodu, 5. zamykanie drzwi bocznych o godz. 20:00: - [bud. A -1] – Centralna IP od
strony wyjazdu karetek, - [bud. C -1] – wyjście z bud. C do Przychodni Specjalistycznej (bud. D) / wejście na Oddział
Rehabilitacji Narządu Ruchu 6. zamykanie drzwi wejścia głównego o godz. 20:00, 7. zamykanie bramy wjazdowej o godz.
22:00, 8. nadzór nad sposobem parkowania samochodów celem niedopuszczenia do tworzenia blokad szczególnie pojazdów
służby zdrowia, podjęcie natychmiastowych działań celem udrożnienia poszczególnych szlaków komunikacyjnych, 9. kontrola
jakościowa jak i ilościowa sprzętu p. poż. zgodnie z wykazem i prowadzenie rejestru stanu – 1 raz dziennie, 10. nadzór nad
bezpieczeństwem p.poż. szczególnie zdarzeń mogących wywołać pożar wewnątrz obiektu jak i w jego pobliżu, 11.
podejmowanie natychmiastowych działań zmierzających do eliminacji źródła zagrożenia np. użycie gaśnicy, koca p.poż,
powiadomienie straży pożarnej, itp., 12. w sytuacjach zagrożenia zawiadamianie i wzywanie grupy interwencyjnej oraz policji
na teren obiektu, 13. na polecenie Zamawiającego dozorowanie zamkniętego parkingu należącego do Zamawiającego – w
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przypadku jego utworzenia, 14. obsługa i utrzymanie w sprawności centrum monitoringu oraz obsługa urządzeń
monitorujących, 15. wykonywanie innych poleceń Zarządu Szpitala lub osób przez niego upoważnionych w zał. nr 1 do umowy
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79710000-4

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
CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach
Śląskich Sp. z o.o. usługi obejmującej dozór osób i mienia wraz z
zapewnieniem grupy interwencyjnej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 288721.55
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 8
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
Nazwa wykonawcy: Konsorcjum: Lider – PUH INPULS Janusz Dudek i INPULS Sp. o.o.,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Barlickiego 12
Kod pocztowy: 41-103
Miejscowość: Siemianowice Śląskie
Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
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 374 963,04 zł
Oferta z najniższą ceną/kosztem 374 963,04 zł
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 657 704,12 zł
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
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Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak
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) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z
przepisami.
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