
Ogłoszenie nr 500297122-N-2018 z dnia 12-12-2018 r. 

SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku: Dostawa łóżek z 
materacami, barierkami i szafkami przyłóżkowymi - etap I dla potrzeb SP ZOZ Państwowego 

Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (powtórka) 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 652624-N-2018 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 500285060-N-2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny 29293600000, ul. ul. Gliwicka  33, 
44201   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 328 138, e-mail zam.publiczne@psychiatra.com, faks 324 328 169. 
Adres strony internetowej (url): https://psychiatria.com 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa łóżek z materacami, barierkami i szafkami przyłóżkowymi - etap I dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych w Rybniku (powtórka) 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZz.380.3.27.2018.DGt.522.P 

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie 
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek z materacami, barierkami i szafkami przyłóżkowymi - etap I dla potrzeb SP ZOZ Państwowego 
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (powtórka). Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Wymaganych 
parametrach i funkcjach oraz ich wartościach (Załącznikach nr: 3.1. i 3.2. do SIWZ). Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa 
opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Ustawy PZP. Prawo opcji obejmuje rozszerzenie zakresu przedmiotu umowy poprzez zwiększenie liczby 
łóżek z materacami w ilości do 5 szt. i szafek przyłóżkowych w ilości do 5 szt. Warunki skorzystania z prawa opcji: 1) Zamawiający ma prawo 
skorzystać z prawa opcji - w okresie trwania umowy; 2) zamówienie/a realizowane w ramach prawa opcji jest/są jednostronnym 
uprawnieniem Zamawiającego; 3) skorzystanie z prawa opcji będzie uzależnione od potrzeb Zamawiającego; 4) Zamawiający, w zależności od 
potrzeb, może odstąpić od zamiaru skorzystania z prawa opcji, skorzystać z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części, w formie 
jednego lub kilku zamówień; 5) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym czasie i zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę 
odrębnym oświadczeniem do umowy - zamówieniem; 6) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji 
na warunkach opisanych w SIWZ, Projekcie umowy (Załączniku nr 6 do SIWZ) i załącznikach do umowy; 7) w przypadku nieskorzystania 
przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający nie 
dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne pozycje asortymentowe. Zamawiający dopuszcza możliwość składania 
ofert równoważnych przy zachowaniu parametrów, jakimi charakteryzuje się przedmiot zamówienia opisany przez Zamawiającego w SIWZ. 
Przedmiot zamówienia zaoferowany przez Wykonawców składających oferty równoważne musi mieć parametry nie gorsze niż wskazane w 
SIWZ. Wykonawcy, którzy powołują się na rozwiązania równoważne są zobowiązani wykazać, że oferowany przez nich przedmiot zamówienia 
spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie 
II.5) Główny Kod CPV: 33192000-2

Dodatkowe kody CPV: 33192120-9 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), unieważnia w/w postępowanie o udzielenie zamówienia, 
ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Faktyczne 
uzasadnienie unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty (233 609,40 zł brutto) przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia o 109 787,40 zł brutto. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 123 
822,00 zł brutto. Mając na względzie powyższą okoliczność, unieważnienie w/w postępowania jest zasadne i konieczne. 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
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Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
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Drukuj
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