
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

˜Dostawa ambulansu sanitarnego z wyposażeniem

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 ambulansu sanitarnego z wyposażeniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ˜ocds-148610-8c04b1b8-b308-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: ̃ 2021/BZP 00081749/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: ̃ 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-14 11:55
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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:

1.2.11 Dostawa ambulansu sanitarnego z wyposażeniem

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

2.14.) Numer ogłoszenia: ̃ 2021/BZP 00052467/02

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.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-8/K/2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 360000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

˜Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu sanitarnego z wyposażeniem na cele
statutowe 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach, w ramach
Planu Modernizacji Technicznej SZ RP na 2021 rok.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34114100-0 - Pojazdy pogotowia

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33100000-1 - Urządzenia medyczne

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:
˜Zamawiający w dniu 10 czerwca 2021 r. unieważnił niniejsze postępowanie na podstawie art.
255 pkt. 3) ustawy PZP, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może
zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. a) Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt. 3)
ustawy PZP, b) Uzasadnienie faktyczne: Oferta nr 1 złożona przez firmę MediCardia Monika
Modlińska, ul. Toskańska 4, 66-003 Zabór, z ceną ofertową 426 342,00 zł brutto, jest jedyną
ofertą złożoną w postępowaniu i jednocześnie cena zaoferowana przez tego Wykonawcę
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przewyższa kwotę 400 000,00 zł brutto, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny
najkorzystniejszej oferty. Tym samym należy uznać, że ziściła się przesłanka z art. 255 pkt. 3)
ustawy PZP, zgodnie z którą Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,
którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

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: 426342,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 426342,00
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