
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Zakup wyposażenia na zadanie pn. ,,Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum
Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z

zaburzeniami psychicznymi”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290110

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Spacerowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Morawica

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-026

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 0413641378

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.bisaga@morawica.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.morawica.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/morawica

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

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:
Zakup wyposażenia na zadanie pn. ,,Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii
w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami
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psychicznymi”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-77a27872-4217-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00054499/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-11 11:00

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00024904/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup wyposażenia na zadanie pn. Rozwój infrastruktury ŚCP w Morawicy na rzecz
zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi"

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

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00265398/04

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: EZP-252-22/2021

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

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 434099,42
PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz dostawa i montaż
fabrycznie nowego sprzętu AGD, plis, listwy, narożniki, ościeżnice odbojnice, arkusze
zabezpieczające drzwi oraz wykonanie stałych zabudów połączonych na stałe ze sobą i ze
ścianą, do której bezpośrednio przylegają. Przedmiotem zamówienia są także zestawy
komputerowe, maszyny do sprzątania, wózki do sprzątania wielofunkcyjne i kosze na śmieci
oraz urządzenia drukujące 
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2. Zamówienie zostało podzielone na części 
Część I - Wyposażanie oddziału

4.5.3.) Główny kod CPV: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.5.5.) Wartość części: 354472,29 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz dostawa i montaż
fabrycznie nowego sprzętu AGD, plis, listwy, narożniki, ościeżnice odbojnice, arkusze
zabezpieczające drzwi oraz wykonanie stałych zabudów połączonych na stałe ze sobą i ze
ścianą, do której bezpośrednio przylegają. Przedmiotem zamówienia są także zestawy
komputerowe, maszyny do sprzątania, wózki do sprzątania wielofunkcyjne i kosze na śmieci
oraz urządzenia drukujące 

2. Zamówienie zostało podzielone na części 
Części nr II – zestawy komputerowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 117620,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz dostawa i montaż
fabrycznie nowego sprzętu AGD, plis, listwy, narożniki, ościeżnice odbojnice, arkusze
zabezpieczające drzwi oraz wykonanie stałych zabudów połączonych na stałe ze sobą i ze
ścianą, do której bezpośrednio przylegają. Przedmiotem zamówienia są także zestawy
komputerowe, maszyny do sprzątania, wózki do sprzątania wielofunkcyjne i kosze na śmieci
oraz urządzenia drukujące 

2. Zamówienie zostało podzielone na części 
Części nr III – maszyny do sprzątania

4.5.3.) Główny kod CPV: 42995000-7 - Różne maszyny czyszczące

4.5.5.) Wartość części: 10600,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz dostawa i montaż
fabrycznie nowego sprzętu AGD, plis, listwy, narożniki, ościeżnice odbojnice, arkusze
zabezpieczające drzwi oraz wykonanie stałych zabudów połączonych na stałe ze sobą i ze
ścianą, do której bezpośrednio przylegają. Przedmiotem zamówienia są także zestawy
komputerowe, maszyny do sprzątania, wózki do sprzątania wielofunkcyjne i kosze na śmieci
oraz urządzenia drukujące 

2. Zamówienie zostało podzielone na części 
Części nr IV – wózki wielkofunkcyjne do sprzatania i kosze na śmieci

4.5.3.) Główny kod CPV: 34911100-7 - Wózki
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39224340-3 - Kosze

4.5.5.) Wartość części: 7450,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz dostawa i montaż
fabrycznie nowego sprzętu AGD, plis, listwy, narożniki, ościeżnice odbojnice, arkusze
zabezpieczające drzwi oraz wykonanie stałych zabudów połączonych na stałe ze sobą i ze
ścianą, do której bezpośrednio przylegają. Przedmiotem zamówienia są także zestawy
komputerowe, maszyny do sprzątania, wózki do sprzątania wielofunkcyjne i kosze na śmieci
oraz urządzenia drukujące 

2. Zamówienie zostało podzielone na części 
Części nr V – urządzenia drukujące

4.5.3.) Główny kod CPV: 42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

4.5.5.) Wartość części: 43800,00 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: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

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: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 350759,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 733399,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 350759,10 PLN
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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
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PB Tenders Jakub Pawulski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9532495550

7.3.3) Ulica: Kotomierska 1

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.5) Kod pocztowy: 85-568

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

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: 2022-01-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 350759,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

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
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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: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 98882,16 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 238251,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 98882,16 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: Mikro przedsiębiorca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ITCO Spółka Jawna Rabajczyk i
wspólnicy

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9591280561

7.3.3) Ulica: Zagnańska 27

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-528

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

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: 2022-01-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 98882,16 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
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5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 4 stycznia 2022 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w w/w
postępowaniu w części III- maszyn do sprzątania oraz części IV – wózków wielofunkcyjnych,
koszy na śmieci. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TRONUS POLSKA Sp. z o.o. ul. Ordona
2A, 01-237 Warszawa (dalej: Firma, Oferent), przy czym w wyznaczonym terminie nie podpisała
umowy. Firma po wyborze jej oferty jako najkorzystniejszej zażądała „zatwierdzenia wskazanych
w tabeli produktowych dotyczących części nr III i IV lub wniesienie stosownych uwag”. Firma
zastrzegła, iż „W przypadku gdy Zamawiający odmówi potwierdzenia produktów lub wskazania
uwag informuję, że Wykonawca odmawia podpisania umowy. Wykonawcy niezwykle istotne jest
uzyskanie potwierdzenia przed podpisaniem umowy. W przypadku braku uzyskania
potwierdzenia do dnia 28.01.2022 r. Wykonawca zmuszony będzie do odstąpienia od
podpisania umowy.” Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego – na etapie przed składaniem ofert – nie składał zapytań w
przedmiotowym zakresie. Nadto w ramach złożonej oferty Wykonawca oświadczał, że posiada
produkty spełniające wymogi Zamawiającego, przy czym nie musiał wskazywać konkretnego
produktu w ramach oferty. Żądanie od Zamawiającego zatwierdzenia tabeli produktowej, na
etapie po wyborze najkorzystniejszej oferty, jest spóźnione i stanowi jedynie sposobność do
odstąpienia od zawarcia umowy. Oferent dwukrotnie był wzywany do zawarcia umowy –
pismami z dnia 28.01.2022 r. oraz z dnia 07.02.2022r. Zamawiający wyznaczył ostateczny
termin zawarcia umowy na dzień 9 lutego 2022 r. Pomimo dwukrotnych wezwań oferent nie
podpisał umowy.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

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: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11070,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11070,00 PLN

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

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

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 4 stycznia 2022 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w w/w
postępowaniu w części III- maszyn do sprzątania oraz części IV – wózków wielofunkcyjnych,
koszy na śmieci. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TRONUS POLSKA Sp. z o.o. ul. Ordona
2A, 01-237 Warszawa (dalej: Firma, Oferent), przy czym w wyznaczonym terminie nie podpisała
umowy. Firma po wyborze jej oferty jako najkorzystniejszej zażądała „zatwierdzenia wskazanych
w tabeli produktowych dotyczących części nr III i IV lub wniesienie stosownych uwag”. Firma
zastrzegła, iż „W przypadku gdy Zamawiający odmówi potwierdzenia produktów lub wskazania
uwag informuję, że Wykonawca odmawia podpisania umowy. Wykonawcy niezwykle istotne jest
uzyskanie potwierdzenia przed podpisaniem umowy. W przypadku braku uzyskania
potwierdzenia do dnia 28.01.2022 r. Wykonawca zmuszony będzie do odstąpienia od
podpisania umowy.” Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego – na etapie przed składaniem ofert – nie składał zapytań w
przedmiotowym zakresie. Nadto w ramach złożonej oferty Wykonawca oświadczał, że posiada
produkty spełniające wymogi Zamawiającego, przy czym nie musiał wskazywać konkretnego
produktu w ramach oferty. Żądanie od Zamawiającego zatwierdzenia tabeli produktowej, na
etapie po wyborze najkorzystniejszej oferty, jest spóźnione i stanowi jedynie sposobność do
odstąpienia od zawarcia umowy. Oferent dwukrotnie był wzywany do zawarcia umowy –
pismami z dnia 28.01.2022 r. oraz z dnia 07.02.2022r. Zamawiający wyznaczył ostateczny
termin zawarcia umowy na dzień 9 lutego 2022 r. Pomimo dwukrotnych wezwań oferent nie
podpisał umowy.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

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: 1

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: 20479,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 20479,50 PLN

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
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SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

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: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 41198,21 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 87945,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 41198,21 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 5)

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

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

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

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

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6571252956

7.3.3) Ulica: Seminaryjska 24/3U

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-372

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 41198,21 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
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