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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 
 

Zdrowie Pacjenta naszą największą wartością 
 

 

DZp.DGt.498,499i604.6.2016 Rybnik, 02.11.2016 r. 

  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego 

na polepszenie funkcjonowania: - oddziału poprzez budowę zewnętrznego szybu dźwigu 

dla osób niepełnosprawnych (Pawilon I) - ETAP II, - oddziałów poprzez dostosowanie - 

modernizację oddziałów do decyzji przeciwpożarowych wydanych przez PSP (Pawilony 

I, XIV) - ETAP II, - oddziałów poprzez dostosowanie - modernizację oddziałów do 

decyzji przeciwpożarowych wydanych przez PSP (Pawilony VI, XVII) oraz na 

modernizację budynku Pawilonu XI: instalację oddymiania klatki schodowej oraz 

zamknięcie klatki schodowej drzwiami (DZp.DGt.498,499i604.6.2016) 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na polepszenie funkcjonowania: - oddziału poprzez budowę zewnętrznego 

szybu dźwigu dla osób niepełnosprawnych (Pawilon I) - ETAP II, - oddziałów poprzez dostosowanie - 

modernizację oddziałów do decyzji przeciwpożarowych wydanych przez PSP (Pawilony I, XIV) - 

ETAP II, - oddziałów poprzez dostosowanie - modernizację oddziałów do decyzji przeciwpożarowych 

wydanych przez PSP (Pawilony VI, XVII) oraz na modernizację budynku Pawilonu XI: instalację 

oddymiania klatki schodowej oraz zamknięcie klatki schodowej drzwiami 

(DZp.DGt.498,499i604.6.2016) Zamawiający, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dokonał wyboru oferty 

najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (Cena - 60% i Okres gwarancji - 40%): 
 

W zakresie Pakietu 2 - Polepszenie funkcjonowania oddziałów poprzez dostosowanie - modernizację 

oddziałów do decyzji przeciwpożarowych wydanych przez PSP (Pawilony I, XIV) - ETAP II - 

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) siedziba 

i adres Wykonawców, którzy złożyli ofertę 
Wartość brutto 

Liczba punktów 

w kryteriach: 

Cena - waga 60% 

Okres gwarancji - waga 40% 

1 

INŻBUD Tomasz Trepka 

ul. Drzymały 8 

44-200 Rybnik 

84 979,84 zł 

Cena - 

60,00 pkt 

Okres gwarancji - 

40,00 pkt 

Razem 

100,00 pkt 

Złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu. 

 

 

 



W zakresie Pakietu 3 - Polepszenie funkcjonowania oddziałów poprzez dostosowanie - modernizację 

oddziałów do decyzji przeciwpożarowych wydanych przez PSP (Pawilony VI, XVII) - Zamawiający 

jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) siedziba 

i adres Wykonawców, którzy złożyli ofertę 
Wartość brutto 

Liczba punktów 

w kryteriach: 

Cena - waga 60% 

Okres gwarancji - waga 40% 

1 

INŻBUD Tomasz Trepka 

ul. Drzymały 8 

44-200 Rybnik 

149 157,58 zł 

Cena - 

60,00 pkt 

Okres gwarancji - 

40,00 pkt 

Razem 

100,00 pkt 

Złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu. 
 

W zakresie Pakietu 4 - Modernizacja budynku Pawilonu XI: instalacja oddymiania klatki schodowej 

oraz zamknięcie klatki schodowej drzwiami - Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę 

złożoną przez: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) siedziba 

i adres Wykonawców, którzy złożyli ofertę 
Wartość brutto 

Liczba punktów 

w kryteriach: 

Cena - waga 60% 

Okres gwarancji - waga 40% 

1 

INŻBUD Tomasz Trepka 

ul. Drzymały 8 

44-200 Rybnik 

97 950,31 zł 

Cena - 

60,00 pkt 

Okres gwarancji - 

40,00 pkt 

Razem 

100,00 pkt 

Złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu. 
 

Zamawiający zawrze umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą 

w terminie określonym w art. 94 Ustawy PZP. 
 

Zamawiający w w/w postępowaniu przetargowym unieważnia Pakiet 1 - Polepszenie 

funkcjonowania oddziału poprzez budowę zewnętrznego szybu dźwigu dla osób niepełnosprawnych 

(Pawilon I) - ETAP II. 
 

Prawne uzasadnienie unieważnienia: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, unieważnia postępowanie 

o udzielenie zamówienia w w/w pakiecie, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 

odrzuceniu. 
 

Faktyczne uzasadnienie unieważnienia: 

W w/w postępowaniu przetargowym na w/w pakiet nie zostały złożone żadne oferty. 

 

 

 

 Z poważaniem 

  

Dyrektor Szpitala 

Andrzej Krawczyk 

 


