
Ogłoszenie nr 500233727-N-2018 z dnia 28-09-2018 r.

Świętochłowice: Modernizacja pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp.

z o.o. w ramach zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w

Świętochłowicach sp. z o.o. wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w celu podniesienia

jakości i zwiększenia efektywności świadczonych usług w zakresie psychoterapii uzależnień.”

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o., Krajowy

numer identyfikacyjny 31145085927, ul. ul. Chorzowska  38, 41605   Świętochłowice, woj. śląskie,

państwo Polska, tel. 322 453 338, e-mail zaopatrzenie@zoz.net.pl, faks 327 707 435.

Adres strony internetowej (url): www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne:



www.zoz.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Modernizacja pomieszczeń Zespołu

Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. w ramach zadania pn. „Modernizacja

pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. wraz z zakupem

niezbędnego wyposażenia w celu podniesienia jakości i zwiększenia efektywności świadczonych

usług w zakresie psychoterapii uzależnień.”

Numer referencyjny  29/ZA/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu

technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi

modernizacja sal pacjentów, sali pracy indywidualnej, sali pracy grupowej, pokoju zespołu

terapeutycznego oraz korytarza/holu, mieszczących się w budynku przy ul. Szpitalnej 2, 41-600

Świętochłowice.

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

45400000-1,

45300000-0



II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT: 141496.34

Waluta:

PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały

złożone żadne oferty zgodnie z art 67 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA

UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Wawrzyniak Mariusz Zakład Usługowo-Handlowy "MARBUD",  ,  ul. Wiśniowa 5, 

41-600,  Świętochłowice,  kraj/woj. śląskie


