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SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku: „Dostosowanie budynków „Ł” i „S” Szpitala
Psychiatrycznego w Toszku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wymianę dźwigu w

budynku „Ł” oraz budowę szybu windy wraz z jej dostawą i montażem w budynku „S”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

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: 566238-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540158309-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku, Krajowy numer identyfikacyjny 00029311400000, ul.
ul. Gliwicka  5, 44-180  Toszek, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2334112 w. 212, e-mail
info@szpitaltoszek.pl, faks 032 2334325, 2335244.
Adres strony internetowej (url): www.szpitaltoszek.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostosowanie budynków „Ł” i „S” Szpitala Psychiatrycznego w Toszku do potrzeb osób
niepełnosprawnych poprzez wymianę dźwigu w budynku „Ł” oraz budowę szybu windy wraz z
jej dostawą i montażem w budynku „S”.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
13/PN/DEG/AC/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

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:

„Dostosowanie budynków „Ł” i „S” Szpitala Psychiatrycznego w Toszku do potrzeb osób
niepełnosprawnych poprzez wymianę dźwigu w budynku „Ł” oraz budowę szybu windy wraz z
jej dostawą i montażem w budynku „S”. Postępowanie jest prowadzone z podziałem na dwa
pakiety.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Budowa szybu zewnętrznego windy na oddziale
Psychiatrycznym Sądowym Odwykowym VII

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa i montaż dźwigów w budynkach „Ł” i
„S” Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

Zamówienie było podzielone na części:
tak

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45233200-1, 45261210-9, 45262100-2, 45262311-4, 45262520-2,
45410000-4, 45421000-4, 45443000-4, 45313100-5

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:
Uzasadnienie prawne unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, tj.: „Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (pkt 4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z
najniższą ceną przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu
I ponieważ nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia w zakresie pakietu I
do ceny najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, tj.: „Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (pkt 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu (...)”). Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: Jedyna złożona oferta w niniejszym
postępowaniu w zakresie pakietu II podlegają odrzuceniu. Tym samym brak jest żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu.

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
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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