
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

27-05-2019

Termin składania ofert

06-06-2019

Numer ogłoszenia

1187315

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
37-450 Stalowa Wola
ul. Wojska Polskiego 5
Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00
w zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem: „Oferta dla zadania pn. Dostawa wyposażenia wraz z
montażem w ramach projektu pn. Modernizacja energetyczna budynku Szpitala Specjalistycznego
„Sanus” w Stalowej Woli”
– część nr …. pn………

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zbigniew Gola

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607283595

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń niezbędnych do modernizacji instalacji c.w.u.,
instalacji absorpcyjnej pompy ciepła typu powietrze-woda o mocy maksymalnej mocy grzewczej 114,9
kW, modernizacje instalacji oświetleniowej - zmiana oświetlenia na energooszczędne (LED), montaż
dwóch oddzielnych instalacji fotowoltaicznych o mocy 39,9 kWp każda.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne
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Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: stalowowolski Miejscowość: Stalowa Wola

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawców przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie systemu paneli
fotowoltaicznych - 2 oddzielne instalacje po 39,9 kWp przydzielone do oddzielnych punków poboru
energii elektrycznej wraz z oprzyrządowaniem oraz niezbędnym okablowaniem, zdolnego do
przyłączenia go do sieci elektroenergetycznej wraz z gazowymi absorpcyjnymi pompami ciepła typu
powietrze-woda o maksymalnej mocy grzewczej 114,9 kW dla punktu pracy A7/W50 oraz minimalnej
mocy grzewczej 75 kW dla temperatury zewnętrznej tz < - 20oC z oprzyrządowaniem i automatyką
sterującą wraz z dwoma kondensacyjnymi kotłami gazowymi o łącznej mocy 68 kW z podłączeniem do
istniejącej instalacji c.w.u. Instalacje zostaną zamontowane na dachu istniejącego budynku. Przedmiotem
zamówienia jest również wymiana oświetlenia w całym budynku na LED-owe. Zadania są w ramach
realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku Szpitala Specjalistycznego SANUS w
Stalowej Woli” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej III Czysta Energia, dział 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony
zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Kod CPV

31520000-7

Nazwa kodu CPV

Lampy i oprawy oświetleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
CPV 42511110-5 Pompy grzewcze
CPV 44621220-7 Kotły grzewcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 31.12.2019 r.

Załączniki

Zał nr 5 Program Funkcjonalno - Użytkowe
Instrukcja dla Wykonawców

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień
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Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca złoży
oświadczenie (wzór załącznik nr 2 do instrukcji)

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca złoży
oświadczenie (wzór załącznik nr 2 do instrukcji)

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca złoży
oświadczenie (wzór załącznik nr 2 do instrukcji)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca złoży
oświadczenie (wzór załącznik nr 2 do instrukcji)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca złoży
oświadczenie (wzór załącznik nr 2 do instrukcji)

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Dopuszczalne zmiany treści zawartej umowy
oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone we wzorze umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Załącznik nr 1 do INSTRUKCJI
DLA WYKONAWCÓW
- oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI Instrukcji - Załącznik nr 2 do INSTRUKCJI
DLA WYKONAWCÓW i Załącznik nr 3 do INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW
- Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Rozdział 12 INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW
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Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów (maksymalnie
100 pkt, tj. w kryterium cena – 100 pkt)

Wykluczenia

Rozdział 5 INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SANUS SZPITAL SPECJALISTYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

Adres

Wojska Polskiego 5

37-450 Stalowa Wola

podkarpackie , stalowowolski

Numer telefonu

158431418

Fax

158431417

NIP

8652559861

Tytuł projektu

Modernizacja energetyczna budynku Szpitala Specjalistycznego "Sanus" w Stalowej Woli

Numer projektu

RPPK.03.02.00-18-0026/18-00
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