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Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 418740-2013 z dnia 2013-10-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pyskowice
Opis przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na 12 miesięcy usług obsługi : -
rozdzielni SN - transformatorów - rozdzielni NN, - agregatu prądotwórczego typ Wola - zespołu akumulatorów
zasilania...
Termin składania ofert: 2013-10-23

Pyskowice: Obsługa techniczna na terenie Szpitala w Pyskowicach
Sp z o o, postępowanie drugie

Numer ogłoszenia: 491306 -2013; data zamieszczenia: 29.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

ogłoszenia w BZP: 418740 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA l: ZAMAWIAJĄCY

l. 1) NAZWA l ADRES: Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o., ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice, woj. śląskie, tel.

32 2332424, faks 32 2332424 w. 230.

l. 2} RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szpital Sp z o o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1} Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa techniczna na terenie Szpitala w

Pyskowicach Sp z o o, postępowanie drugie.

11.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

11.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Obsługa techniczna na terenie Szpitala w Pyskowicach Sp z o o,

postępowanie drugie.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na 12 miesięcy usług obsługi : - rozdzielni SN

- transformatorów - rozdzielni NN, - agregatu prądotwórczego typ Wola - zespołu akumulatorów zasilania

awaryjnego 2.Uruchomienie agregatu prądotwórczego w razie zaniku zasilania głównego. Konserwacja i

utrzymanie w gotowości ruchowej agregatu. 3.Bieżąca naprawa i konserwacja urządzeń instalacji

elektrycznej,sygnalizacji przywoławczej oraz instalacji telefonicznej. 4.Obsługa kotłowni olejowo-gazowej wraz

z hydrofornią. S.Zapewnienie funkcjonowania oświetlenia terenu szpitala zewnątrz i wewnątrz budynków.

6.Wykonywanie pomiarów ochrony izolacji instalacji elektrycznej , uziomów .stołów operacyjnych oraz

instalacji odgromowej oraz pozostałego sprzętu podlegającemu badaniom /.Dostarczanie w terminie sprzętu

dielektrycznego do legalizacji. 8.Konserwacja i rozbudowa sieci komputerowej wewnętrznej 50 komputerów
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dwa serwery. 9.Doraźne usuwanie awarii sprzętu szpitalnego. 10.Obsługa i konserwacja instalacji sprężonego

powietrza oraz dwóch kompresorów. 11.Obsługa, naprawa i konserwacja destylarki. Transport wody z hydroforni

do szpitala. 12.Wykonywanie na obiekcie prac malarsko budowlanych 13. Wykonywanie prac remontowo-

budowlanych w obiektach szpitala 14.Wykonywanie innych prac związanych z obsługą techniczną szpitala a

nie ujętych w opisie 15.Całodobowa obsługa tlenowni,rozładunek pełnych i załadunek pustych butli.

16.Terminowe zamawianie tlenu .podtlenku azotu .rozładunek pełnych i załadunek pustych butli. 17.Nadzór

nad stanem technicznym magazynu odpadów medycznych, wydawanie odpadów. 18.Obsługa instalacji

wodnokanalizacyjnej,konserwacja,naprawa,udrażnianie. 19.Bieżąca konserwacja dachów krytych papą na

budynkach szpitalnych. 20.Obsługi magazynu depozytowego 21.Naprawy ślusarskie i stolarskie w obiektach

szpitala. 22.Coroczne czyszczenie komputerów pod nadzorem działu informatycznego 23.Wykonywanie

napraw sprzętu medycznego, nie wymagającego specjalnych uprawnień 24.Wykonawca we własnym zakresie

zapewnia niezbędne narzędzia wymagane przy świadczeniu usługi wynikającej z niniejszej SIWZ..

11.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.41.00-3, 50.76.00.00-0, 50.80.00.00-3.

SEKCJAMI: PROCEDURA

III.1)TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1 Nazwa: Obsługa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA l ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi elektryczne Witold Nowosad, ul. Niedurnego 11/7, 44-103 Gliwice, kraj/woj, śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 108000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ l NAJWYŻSZĄ

CENĄ

Cena wybranej oferty: 103200,00

Oferta z najniższą ceną: 81528,00 / Oferta z najwyższą ceną: 103200,00

Waluta: PLN.
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