
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

˜Dostawa stacji diagnostycznej z oprogramowaniem oraz modułu wykonywania badań
kardiologicznych do 80 rzędowego systemu tomografii komputerowej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ˜105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ̃ REGON 970327974

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ˜ul. Domańskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: ̃ Żary

1.5.3.) Kod pocztowy: ̃ 68-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ̃ przetargi@105szpital.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ̃ www.105szpital.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
˜https://miniportal.uzp.gov.pl

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:
˜Dostawa stacji diagnostycznej z oprogramowaniem oraz modułu wykonywania badań
kardiologicznych do 80 rzędowego systemu tomografii komputerowej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ˜ocds-148610-2fa20e51-c1f5-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: ̃ 2021/BZP 00081871/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: ̃ 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-14 12:32

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: ̃ 2021/BZP 00005807/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.17 Dostawa stacji diagnostycznej z oprogramowaniem oraz mudułu wykonowania badań
kardiologicznych

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: Nie

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: ̃ 105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-10/K/2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 260600,00 PLN

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
˜Zadanie nr 1 – Dostawa stacji diagnostycznej z oprogramowaniem VITREA ADVANCED
VISUALIZATION ( wersja 7.12 lub wyższa) na bazie posiadanej przez użytkownika
licencji.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisujący potrzeby Zamawiającego został
zawarty w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 33111200-3 - Rentgenowskie stacje robocze

4.5.5.) Wartość części: 132840,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
˜Zadanie nr 2 – Dostawa modułu wykonywania badań kardiologicznych do 80 rzędowego
systemu tomografii komputerowej AQUILION PRIME SP.Szczegółowy zakres przedmiotu
zamówienia opisujący potrzeby Zamawiającego został zawarty w Opisie Przedmiotu
Zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 33111800-9 - Diagnostyczny system rentgenowski

4.5.5.) Wartość części: 148608,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1
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SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

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 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

˜Zamawiający w dniu 14 czerwca 2021 r. unieważnił niniejsze postępowanie na podstawie art.
255 pkt. 6) ustawy PZP, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wa-dą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego. a) Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt. 6) ustawy PZP, b) Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w trybie podsta-wowym na podstawie art. 275
pkt 1 ustawy PZP, opisanego w Dziale III ustawy PZP. Zgodnie z art. 267 ust 1. ustawy PZP
ogłoszenia, o których mowa w Dziale III ustawy PZP (tj. ogłoszenie o zamówieniu; ogłoszenie o
zamiarze zawarcia umowy; ogłoszenie o wyniku postępowania; ogłoszenie o konkursie;
ogłoszenie o wynikach konkursu; ogłosze-nie o zmianie ogłoszenia; ogłoszenie o zmianie
umowy; ogłoszenie o wykonaniu umowy) są zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych
(dalej: „BZP”), udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych
(dalej: „Urząd”). Zamawiający w dniu 04 czerwca 2021 r. na podstawie art. 284 ustawy PZP
udzielił wyja-śnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”), które doprowadziły
do zmiany treści SWZ, polegającej na wydłużeniu terminu realizacji zamówienia, co w kon-
sekwencji doprowadziło do przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny na ich
przygotowanie. Zgodnie z art. 286 ust. 6 ustawy PZP informację o przedłużonym terminie
składania od-powiednio ofert Zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 267
ust. 2 pkt 6 ustawy PZP, tj. w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia. W konsekwencji okoliczności, o
których mowa powyżej zaszła konieczność dokonania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia oraz przedłużenie terminu składania ofert.
Zamawiający w dniu 04 czerwca 2021r. za pomocą formularza zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu umieszczonym na stronie portalu internetowego Urzędu przygotował treść
ogłoszenia o zmianie ogłoszenia oraz dokonał jego wygenerowania do formatu *pdf. Taki
dokument został udostępniony na stronie prowadzonego postepowania oraz stronie inter-
netowej Zamawiającego. Umożliwiło to zainteresowanemu Wykonawcy zapoznanie się z
dokonanymi zmianami i złożenie oferty w nowym terminie składania ofert. Jednakże brak
dokonania zatwierdzenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia do publikacji skutkował nie
przekazaniem wygenerowanego dokumentu do BZP, a zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy PZP
Zamawiający może zmienić ogłoszenie, zamieszczając w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
co jest potwierdzeniem przywołanego na wstępie obowiązku wynikającego z art. 267 ust 1
ustawy PZP. Uchylenie obowiązkowi publikacji ogłoszenia o zmianie ogło-szenia w Polskim
publikatorze ogłoszeń o zamówieniach publicznych należy uznać za wa-dę, nie możliwą do
naprawienia po terminie składania ofert. Tym samym należy uznać, że ziściła się przesłanka z
art. 255 pkt. 6) ustawy PZP, na pod-stawie której Zamawiający unieważnia postępowanie o
udzielenie zamówienia, jeżeli po-stępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie nie-podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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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: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 132840,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 132840,00

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

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 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

˜Zamawiający w dniu 14 czerwca 2021 r. unieważnił niniejsze postępowanie na podstawie art.
255 pkt. 6) ustawy PZP, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wa-dą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego. a) Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt. 6) ustawy PZP, b) Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w trybie podsta-wowym na podstawie art. 275
pkt 1 ustawy PZP, opisanego w Dziale III ustawy PZP. Zgodnie z art. 267 ust 1. ustawy PZP
ogłoszenia, o których mowa w Dziale III ustawy PZP (tj. ogłoszenie o zamówieniu; ogłoszenie o
zamiarze zawarcia umowy; ogłoszenie o wyniku postępowania; ogłoszenie o konkursie;
ogłoszenie o wynikach konkursu; ogłosze-nie o zmianie ogłoszenia; ogłoszenie o zmianie
umowy; ogłoszenie o wykonaniu umowy) są zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych
(dalej: „BZP”), udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych
(dalej: „Urząd”). Zamawiający w dniu 04 czerwca 2021 r. na podstawie art. 284 ustawy PZP
udzielił wyja-śnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”), które doprowadziły
do zmiany treści SWZ, polegającej na wydłużeniu terminu realizacji zamówienia, co w kon-
sekwencji doprowadziło do przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny na ich
przygotowanie. Zgodnie z art. 286 ust. 6 ustawy PZP informację o przedłużonym terminie
składania od-powiednio ofert Zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 267
ust. 2 pkt 6 ustawy PZP, tj. w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia. W konsekwencji okoliczności, o
których mowa powyżej zaszła konieczność dokonania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia oraz przedłużenie terminu składania ofert.
Zamawiający w dniu 04 czerwca 2021r. za pomocą formularza zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu umieszczonym na stronie portalu internetowego Urzędu przygotował treść
ogłoszenia o zmianie ogłoszenia oraz dokonał jego wygenerowania do formatu *pdf. Taki
dokument został udostępniony na stronie prowadzonego postepowania oraz stronie inter-
netowej Zamawiającego. Umożliwiło to zainteresowanemu Wykonawcy zapoznanie się z
dokonanymi zmianami i złożenie oferty w nowym terminie składania ofert. Jednakże brak
dokonania zatwierdzenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia do publikacji skutkował nie
przekazaniem wygenerowanego dokumentu do BZP, a zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy PZP
Zamawiający może zmienić ogłoszenie, zamieszczając w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
co jest potwierdzeniem przywołanego na wstępie obowiązku wynikającego z art. 267 ust 1
ustawy PZP. Uchylenie obowiązkowi publikacji ogłoszenia o zmianie ogło-szenia w Polskim
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publikatorze ogłoszeń o zamówieniach publicznych należy uznać za wa-dę, nie możliwą do
naprawienia po terminie składania ofert. Tym samym należy uznać, że ziściła się przesłanka z
art. 255 pkt. 6) ustawy PZP, na pod-stawie której Zamawiający unieważnia postępowanie o
udzielenie zamówienia, jeżeli po-stępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie nie-podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

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: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 148608,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 148608,00
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