
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa i montaż elementów zabezpieczenia przeciwpożarowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej REPTY Górnośląskie
Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291701

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Śniadeckiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Tarnowskie Góry

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-604

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 32-3901206

1.5.8.) Numer faksu: 32-3901206

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@repty.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.repty.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.repty.pl/postepowanie-tryb-podstawowy-bez-negocjacji-gcrzp-15-451-0

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa i montaż elementów zabezpieczenia przeciwpożarowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd75dee5-2b43-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00282765/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-24 15:02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002503/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa i montaż elementów zabezpieczenia przeciwpożarowego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00229665/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GCR/35/ZP/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów systemu sygnalizacji pożaru
(SSP) wraz z ich uruchomieniem w pawilonach A,B,C,E. 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
- demontaż i utylizację starych urządzeń,
- demontaż i utylizację około 10% uszkodzonych kabli SSP,
- dostawa, montaż i uruchomienie centrali pożarowej o pojemności min.1200 czujek wraz z
drukarką, 
- dostawa, montaż optycznych czujek dymu 630szt.,
- dostawa i montaż termicznych czujek dymu 10szt.,
- dostawa i montaż ręcznego ostrzegacza pożarowego adresowalnego z izolatorem zwarć
(ROP) wraz z czerwoną ramką maskującą 40 szt.,
- dostawa i montaż modułu kontrolno- sterującego 4wej/4wyj z izolatorem zwarć 4szt.,
- dostawa i montaż kompletu akumulatorów zasilania awaryjnego,
- innych nie ujętych wyrobów w powyższym wykazie, a niezbędnych do uruchomienia systemu
SSP.

3. Ponadto przedmiot zamówienia obejmować będzie:
a) rozruch, zaprogramowanie systemu i wykonanie testów,
b) przeszkolenie personelu Zamawiającego, na miejscu dostawy w zakresie obsługi i
eksploatacji systemu. Szkolenie musi być potwierdzone protokołem oraz winno odbyć się w
czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu Zamawiającego pracującego w systemie
zmianowym. 
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c) umieszczenie w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego: 
- planu sytuacyjnego nadzorowanego obszaru, 
- opisu funkcjonowania i obsługi urządzeń sygnalizacji pożarowej, 
- wskazówek, jak należy postępować w przypadku alarmu, 
- książki pracy instalacji, do której należy wpisywać przeprowadzone kontrole instalacji,
dokonywane naprawy, zmiany i uzupełnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty,
godziny i przyczyny ich wywołania (protokół taki należy prowadzić również w przypadku, gdy
centrala sygnalizacji pożarowej jest wyposażona w pamięć zdarzeń i drukarkę), 
d) oznakowanie zamontowanych urządzeń przeciwpożarowych w znaki zgodne z
obowiązującymi normami, 
e) wykonanie niezbędnych robót instalacyjnych, 
f) opracowanie i wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dokumentacji
powykonawczej w 3 egzemplarzach oraz na nośniku CD w formacie ogólnodostępnym (doc,
pdf), natomiast rysunki w formatach (jpg lub pdf, dwg).
Projekt powykonawczy musi być pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawcę ds.
zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
g) przeniesienie na Zamawiającego: 
1) autorskich praw majątkowych do algorytmów i programów, sporządzonych przy nowej
centrali,
2) autorskich praw majątkowych do plików konfiguracyjnych nowej centrali sygnalizacji pożaru,
algorytmów działania i sterowania oraz do programów sterujących w postaci źródłowej i
wykonywalnej, o ile taki sposób programowania centrali jest przewidziany przez jej producenta, 
3) autorskich praw majątkowych do wszystkich dodatkowych opracowań (w szczególności
rysunków, zestawień i opisów), sporządzonych w związku z realizacją przedmiotu umowy, a
przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze końcowym,
4) na wszystkich polach eksploatacji, związanych z użytkowaniem, konserwowaniem i
modyfikacją instalacji systemu sygnalizacji pożaru w SP ZOZ „REPTY” GCR.
Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z przedmiotów prawa
autorskiego, wymienionych w niniejszym punkcie (zezwolenie Wykonawcy na wykonywanie
praw zależnych).
h) serwisowanie systemu w okresie gwarancji, przy czym przeglądy serwisowe winny się
odbywać nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, chyba że producent urządzeń zaleca częstsze
przeglądy. W ramach serwisowania wykonywane będą bezpłatne aktualizacje oprogramowania
centrali. Kontrole okresowe muszą być przeprowadzane zgodnie z normą PKN-CEN/TS54-14:
2006 przez uprawnionego instalatora, w zakresie kontroli, obsługi technicznej i naprawy.
i) zorganizowanie prac w taki sposób, by zapewnić możliwość funkcjonowania szpitala bez
zakłóceń, wykonywać roboty instalacyjne objęte przedmiotem umowy w szczególności
powodujące hałas, zapylenie w ciągu dnia z wykluczeniem godzin nocnych. W pomieszczeniach
administracyjnych prace mogą być prowadzone wyłącznie w godzinach od 8:00 do 15:00, w
obecności pracownika komórki organizacyjnej odpowiadającej za to pomieszczenie. 
Uwagi: Zamawiający posiada aktualną dokumentację powykonawczą systemu SSP (w wersji
papierowej), która zostanie udostępniona Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane minimalne parametry techniczne,
jakościowe i funkcjonalne oraz warunki konieczne do spełnienia zostały określone w załączniku
nr 1A i nr 1B do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44482000-2 - Urządzenia przeciwpożarowe

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

4.5.5.) Wartość części: 365853,66 PLN
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Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż skrzynek hydrantowych – 20szt.
Demontaż starych i montaż nowych wewnętrznych skrzynek hydrantowych DN25, bez miejsca
na gaśnicę, z wężem półsztywnym DN25, o długości min. 20mb.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane minimalne parametry techniczne,
jakościowe i funkcjonalne oraz warunki konieczne do spełnienia zostały określone w załączniku
nr 1A i nr 1B do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 35110000-8 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

51700000-9 - Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego

4.5.5.) Wartość części: 24390,24 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 254437,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 254437,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 254437,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
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zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Integracja Systemów
Teletechnicznych Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6292206124

7.3.3) Ulica: Wandy 16

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-322

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 254437,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-11-26

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 51660,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 51660,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 51660,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Proteko Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6452371896

7.3.3) Ulica: Hutnicza 1/1

7.3.4) Miejscowość: Tarnowskie Góry

7.3.5) Kod pocztowy: 42-600

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 51660,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-11-26
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	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 51660,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 51660,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
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