
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Wymiana dźwigu szpitalnego w budynku A2 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu przy Al. Legionów
10, w celu jego dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000296271

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: AL. LEGIONÓW 10

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@szpital4.bytom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital4.bytom.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital4_bytom

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - 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:
Wymiana dźwigu szpitalnego w budynku A2 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu przy Al. Legionów
10, w celu jego dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e2ce9886-18b9-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00348783/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-15 09:27

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00056062/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Wymiana dźwigu szpitalnego w budynku A2 WSzS nr 4 w Bytomiu, w celu jego dostosowania dla potrzeb osób
niepełnosprawnych

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

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00301088/01

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: DZP-29/202022

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

4.3.) Wartość zamówienia: 340000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana, pochodzącego z roku 1987, dźwigu szpitalnego w budynku A2 Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, przy Al. Legionów 10 w celu jego dostosowania do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w programie funkcjonalno – użytkowym, który stanowi integralny
załącznik do SWZ (Załącznik Nr 2 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262700-8 - Przebudowa budynków

45313100-5 - Instalowanie wind

50750000-7 - Usługi w zakresie konserwacji wind

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Do upływu terminu przewidzianego na składanie ofert tj. do dnia 19.08.2022 r. do godz. 09:00,
w postępowaniu ofertę złożyło dwóch Wykonawców. Oferta Wykonawcy INFOPOLGAZ
Marlena Handel – Szczerba podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 2 lit. c) ustawy Pzp.
Cena oferty ocenionej jako najkorzystniejsza, niepodlegającej odrzuceniu, przewyższa kwotę,
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 756 450,00 złotych.
Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty, którą zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Tym samym postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje
unieważnione.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 262 ustawy Pzp poinformuje Wykonawców, którzy
ubiegali się o niniejsze zamówienie o wszczęciu kolejnego postępowania.

SEKCJA VI OFERTY

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: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 548580,00 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1174650,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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