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Ogłoszenie nr 500066529-N-2017 z dnta29-II-20I7 r.

"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o.: dostawa urządzenia filtrującego orazloĘ
laminarnej z wykonaniem koniecznych prac instalacyjnych i adaptacyjnych w pomieszczeniach
pod potrzeby Pracowni CytostaĘków

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA

- DOStaWV

Zamięszczanie o gło szen ia :
obowiązkowe
Ogłoszenie doĘczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BiuleĘnie Zamówień Publicznych:
nię

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
I. 1) NAZWA I ADRES:
"Szpital Porviatolły rł,e WrzeŚni" Sp. z o.o.. Krajt,l\ły numer identytikacl,jny 30070614000000.
r-rl. ul. Słowackiego 2." 62300 Września. woj. r,vielkopolskie, państwo Polska, tel. 6l 4 370 537,
e-mail kjedraszak@szpitalw,rzesnia,home.pl" faks 614 379 ]30.
Adres sffony internetowej (url): wrłłv.szpitalwrzesnia.home.pl
I.2) RODZ AJ ZAMAWI AJĄCEGO:
Podrniot pl,a\\ra publiczne go

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa urządzenia fiitrującego orazloż.y laminarnej z wykonaniem koniecznych prac
instalac_vjnych i adaptacl,jnvch lv pomieszczeniach pod potrzeby Pracowni Cytostatyków
Numer referencyj ny (j e ze li do lyc zy )
SA_3

8 1-111

*

17

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki oPis Przedmiotu zamówienia (wielkość,zakres, rodzaj i ilo,śc cl.clstaw, ttslttg lub robrjt
buclowlanYch lub okre,śleniezapotrzebov,,ania i y;ymagan ) a w przypaclku partnerstw,a
innowacyjnego - okreŚlenie zapotrzeborvania na innorvacyjny p.Ódukt, usługę lub robo§
budorvlane:
Przedrniotem zanrówienia jest: 1.1. dostawavrządzerlia filtrrr.|ącego
- 1 kp1. 1.2. 1ożv laminarnej
do PracY z lekami cytostatycznymi - 1 kpl. 1.3. wykonaniem konie.rny.ń prac instalac.vjnych
i
adaPtacl'jn5'ch w pomieszczeniach adapto,"ł,anyclr pocl potrzeby pracowni Cytostatykow Śipitala
Powiatowego we Wrześniul, Słowackiego 2. 62-300 Września
II.4) Informacja o częściachzamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV:42514300-5

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403lPreviewl77

d1338d_aa59-40 3b-997f-969750a6Otb8
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SBKCJA III; PROCEDUM
ilI.l) TRYB UDZIELENIA ZAMÓwlnNn

Zarnówięnie z wolnej ręki
IIL2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nię
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IY : IJDZIELEI\IE ZAMOWIENIA
NAZWA

: do starva tłr ządzeni a fi ltruj ąc e go or az lożylaminarnej z wykonaniem koniecznych prac instalacl,jnych
i adaptacl,jnych lv pomieszczeniach pod potrzeby Pracorłłli
Cytostatykólv

IV.l) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 23ll112017

IV.2) Całkorvita wartośćzamórvienia
Wartośćbez VAT 202000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE o OFERTACH
Liczba otrzymanl,ch of-ert:
1

w t\.m:
llczba otrzynranych of-ert od małych i średnich przedsiębiorstr,v: 0
liczba otrzymanvclr of-ert od wl,konawców z innvch państw członkowskich Unii Europe.jskiej:
0

liczba otrzynlanych of-ert od wykonalł,có,,v z państw niebędących członkami Unii Europejskie.i:
0

Iiczba of-ert otrzymanyclr drogą elektroniczną: 0
IY.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.s) NAZWA I ADRES WYKONrAWCY, KTOREMU UDZIELOI\O ZAMOWIENIA
Zamórvienie zostało udzielone r,vykonawcom wspólnie ubiegającl,m się o udzielenie:
nie

Nazl,va rłykonawcy: Septic Polska Sp. z o.o.

Email wykonawcv:
Adres pocztow1,: ul, Obornicka 330
Kod pocztowy: 60-689

Poznań
Krai/woj. : rł,ielkopolskie
Mie.| scorł,ość:

W1, konar.vc a j

e

st m ałym/średni rn przeds i ęb iorcą

:

nie
WYkonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego t_Inii Europe.|skie.|:
nie
WYkonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CEN{IE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZĄ I NAJWYZSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wvbranej oferty/rvartośćumolvv 202000
Of-erta z najniższą ceną/kosztem 202000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 202000
WalLrta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
httPs://bzp.uzp.gov.pl/ ZP403lPrevieyv177 d4338d-aa59-40

3b-997f-969750a6Of,c8
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Wykonar.ł,ca przewiduje powierzenie wykonania częścizamówienia
podwvkonarł,c1,,/po dlłryko nalvcom

nie

Wartość1ub procentowa częśćzamórł,ienia. jaka zostanie powierzona podrłl*konawcy lub
podrłykonawcom:
IV.8) Inform aci e dodatkolve:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNFj,J RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstarva pralł,na
Postęporr,anie prowadzone jest w trybie zanrorł,ienia z rvolnej ręki na podstawie art. 67 ust.
pkt.4 ustar,łl,Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie lvyboru trybu
Należy podać uzasadnienie f'akt,vczne i prarvne w.vboru tr,vbu oraz lłl,jaśnić,cllaczego
trdzielenie zamórł,ienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiającv rv okresie od 21 .07 .ż0l7 do 30.1 1 .201 7r przeprorł,adztł 1postępor,vania
przetargowe na ..dostawę urządzenia filtrującego oraz loz,v 1aminarnej z lł,t.konaniem
koniecznych prac instalac,l,jnych i adaptacyjrr,vch rł,pomieszczeniach pod potrzeby Pracowni
Cytostatyków", zadne z nich nie doprowadziło do r,ł_vboru wykonarł,cy i zarvarcia umo\Ąry.
Postępowanie nr 1 - SA-381-8l17 Postęporvanie zostało ogłoszone ż1.07.2017, ogłoszenie nr
555974-N-2017 Postępowanie uniervazniono napodstawie ar1.93 ust. 1 pkt. 1 ustar,ły zdnla
29 st_vcznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz, U. zż017 r, poz.1579 zę zm.) W
przedmiotowym postęporvaniu w w),znaczonyln ternlinie tj. do dnia 09.08.2017 r. godz.
10.00 nie,,vpł.vnęła żadna oferta. Postępowanie nr 2 - SA-381-9/17 Postępor,vanie zostało
ogłoszone 30.08.2017. ogłoszenie nr 580079-N-2017 . Zama:liając1, zmienił opis przednriotu
zamó,rł,ienia w stosunku do pierwszego zamor,r,ienia. postępowanie uniewazniono na
podstarvie art. 93 ust. 1 pkt. zł ustarły z dnla 29 st_,lcznia 200.1 r, - Pra,nvo zamówień
publicznych (Dz. U. z2017 r. poz. 1579 ze zm.) W \ĄTznaczon,vrn terminie składarria ofeń. tj.
do dnia 08.09.2017 r. do godz, 10:00. rvpłynęłajedna ot-erla. Kr.vota jakąZamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansor,ł,anie zarnówienia: 1]6 000,00 zł brutto. W prowadzonym
postępowantuzłożonazostała oferta: Nazwa (firma) i adres rł,vkonarł,cy Cena netto/brutto
Termin rłykonania Okres gw,arancji naurządzenie filtrujące Okres gr,varancji na lozę
laminarną Okres gwarancji na robot,v budorł,lane i instalacyjne Septic Polska Sp. z o.o. ul. *
Obornicka 330 60-689 Poznań ż5ż200,00 310 206,00 140 dni 24 mies. 24 mies. 24 mies.
Cena najkorzystniejszej of-erty przew7,ższała krvotę ktorą Zamawiający zamietzał
przeznaczyć na st'inansowanie zamówienia. a Zanrarł,iając,v nie mógł zr,viększyć krvoty na
realizację zamór.vienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferl,v najkorą,stniejszej.
Postęporł,anie nr 3 - SA-381- 1 1/l 7. Postęporł,anie zostało ogłoszone 29.09.2017, Ogłoszenie
nr 595418-NI-201 7 . Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia W wyznaczonym
terminie składania of'ert, tj. do dnia 10.10.2017 r. do godz. 10:00. rvpłynęła jedna ot'erta. Po
sprawdzeniu ofert1, str.vierdzono, ze jest ona niezgodna z specyfikacją istotnych warunków
zamówienia . W sirł,z w pkt, 4 termin realizac.|i zamówieniazostał określony nal40 dni od
daty zawarcia umowy. Po sprawdzenir-r of-erty stlł,ierdzono, ze Wykonawca wpisał:
."Zobowlązujem.v się zrealizować przedmiot zamowienia w terminie 140 dni od daty zawarcia
umow}', lub jezeii bęclzie \Ą}rmagane uzyskanie pozwolenia budorł,lanego zobowiązujemy się
zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 140 dni od daty otrąrmania prawomocnego
pozwolenia rra budowę". W zxvlązku z pow_,vzsz.vm Wl,konawca rł,of-ercie rozszerzył termin
realizacji zamówienia o zapis: ..lub jezeli bedzie wymagane uzyskanie pozwolenia
budorł,lanego zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamórł,ienia w terminie 140 dni od
daty otrz,vnrania prar.vomocnego pozwolenia na br"rdowę". Wpisanie tego zapisu jest sprzeczne
z zapisem określonym w siwz i rrie pozwalaŁ Zamawiającemu do określenia ostatecznego
terminu realtzacji zamówienia ponieważ Wykonawca urvarunkow-ał to od czynnika
1

https ://bzp.uzp. gov.pl/ ZP 403 lPrel ięv, l ] 7 d4338d-aa5 9-40 3b-997 f-9 6975 0a6Ofc8
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ze\Ą,nętrznego jakim jest uzyskanie pozwolenia budorvlanego. którego nie da się określić.

Termin realizacji zamór,vienia był jednym z kr,vteriów,oceny oferenta, a jego nieprecyzy,jne
określenie nie pozwalaZamawla.jącemu na praw,idłorve określenie tego kryterium. W
związku ztym ot-efia podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust, 1 pkt, 2 z dniaż9
stycznia ż0O4r, Pralvo zamówień publicznvch (Dz. U . z 2017 r. poz. 1579 ze zm)
Zamawiający. działając na podstawie art. 93 rrst. 3 pkt. 2 ustawy Pzp unieważnił
postępowanie Postępowanie zostało uniervaznione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustarły Pzp. z
urł,agi na to, ze w postępow-aniu nie złozono źadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W
przedrniotowym postępowaniu złożonojedną otbrtę. która została odrzucclna na podstalvie
art. 89 ust. l pkt. 2 ustawy Pzp. Postępowanie nr 4 - SA-381-1żl17, Postępowanie zostało
ogłoszone 30.10.2017" Ogłoszenię nr 609ż] 4-N-20l 7 W wl,znaczonym terrrrinie składania
of-ert. tj. do dnia 09. 1 1 ,201 7 r. do godz. 1 0:00. wpł.vnęła jedna oferta. Po sprawdzeniu of-ert_v
stwierdzono, ze jest ona niezgodna z spcclrfikac.ią istotnych warunków zamówienia . W siwz
w pkt. 4 termin realizacji zamówienia został określonynal40 dni od daty zawarcia umowy.
Po sprawdzeniu o1-erty stwierdzono" ze Wy,konawca r,vpisał: ,.Zobowiązujemy się zrealizorł,ać
przedmiot zamówienia w terminie 140 dni od da§/ zawarcia unrowy. lr,rb jeżeli będzie
wymagane uzyskanie pozwolenia br,rdowlanego zobowiązujemv się zrealizować przedmiot
zamórł,ienia w terminie 140 dni od daty otrz,vmania plawomocnego pozwolenia na budowę".
W związku zpowl,ższym W1,,kona\vca w ofercie rozszerzył termin realizac.ji zamów,ienia o
zapis: ..lub jeżeli będzie wymagane uzyskanie pozwolenia budorł.lanego zoborł,iązuiemy się
zreall,zować przedmiot zamówienia w terminie l40 dni od daty otrzymania prarvomocnego
pozwolenia na budowę''. Wpisanie tego zapisu.je st sprzeczne z zapisem określon,vm w si,rvz i
nie pozwala Zamarł,iającemu do określerriaostatecznego terminu realizacji zamórvienia
poniewaz Wykonaw,ca ur,varunkorł,ał to od cz,vnnikazewnętrznego jakim jest uz,vskanie
pozrł,olenia budorvlanego, którego nie da się określic.Termin realizacji zamówienia b,vł
jednyrn z kryteriów oceny of-ert, a jego nieprecyzljne określenie nie pozwala Zamaw,iającemu
na prawidłowe okreśieni tego krvterium. W związku zt5lm of-erta podlegała odrzuceniu na
podstar.vie art. 89 ust. 1 pkt. ż z dnta 29 st.vcznia 2004r. Prarł,o zamórł.ień publicznych (Dz. U.
z2017 r. poz.1579 ze zm.) Zamawiający, działając na podstaw,ie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy
Pzp unierł,ażnił,postępowanie Postępowanie zostało unielł,aznione na mocy art. 93 ust. 1 pkt.
1 ustar.ły Pzp. z urł,agi na to. ze w postępowaniu nie złożono zadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu. W przedrniotow;vm postępowaniu złozono jedną o1ertę. która został odrzucona na
podstarvie ar1. 89 ust. 1 pkt. 2 ustarły Pzp. Podstawa prawna arl.67 ust1 pkt 4 ustarł_v Pzp:
Zamalviający może udzielić zamówienia z rł,olnej ręki. jeźeli rv postępowaniu prowadzorr,vm
uprzednio w tr,vbie przetalgu nieograniczonego albo ograniczonego nie wpłynąłżaden *
wniosek o dopuszczenie do udziału w postęporvaniu i nie zostały złożoneżadne of-erty ir,rb
rł'szystkie of'erty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ze względu na ich
niezgodność z opisem przedmiotr,r zamówienia lub wszlrscy wykonarł,cy zostali w_vkluczeni z
postęporł,ania a pierwotne \ł,arunki zamórvienia nie zostały rł.istotn1, sposób zmienione,
Zamau,lając,v przeprowadzlł 4 postępolł,ania o udzielenie zamówienia lv trybie przetargu
nieograniczonego na wskazany przedrniot zamówienia w postępowaniu nr SA-381-I1l17 i
SA-381-12l17 wpłynełvpo jednej ot-ercie, które został1,oclrzr_rcone napodstawie ar1. 89 ust 1
pkt, 2 ustawy' Pzp poniełvażich treśćnie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunkó,nv
zamówienia. Zamawtalący w dwóch ostatnich postęporł,aniach ani w ninie.jszl,m w żaden
sposób nie zmienił pierwotn,vch warunków zamówienia . W zwtązku z pow_vzszym
W}-czerpane zostały przesłanki, o których mowa r.ł,art. 67 ust1 pkt, 4 usta$Ą/ PZp
uzasadniające udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki.

https:ł'bzp.uzp.gov.pl/ZP403lPreviewl7] d4338d-aa59-,ł0 3b-997f-969750a6Of-c8
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