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Ogłoszenie nr 510074402-N-2020 z dnia 30-04-2020 r.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie: Świadczenie usług w
zakresie transportu osób dializowanych w Stacji Dializ dla SPWSZ w Szczecinie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

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: 523438-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540052880-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, Krajowy numer
identyfikacyjny 29027400000000, ul. Arkońska  4, 71-455  Szczecin, woj. zachodniopomorskie,
państwo Polska, tel. 91 813 9076, e-mail przetargi@spwsz.szczecin.pl, faks 918 139 079. 
Adres strony internetowej (url): www.spwsz.szczecin.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Świadczenie usług w zakresie transportu osób dializowanych w Stacji Dializ dla SPWSZ w
Szczecinie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
EP/220/15/2020

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi

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: 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie transportu w pozycji siedzącej
osób dializowanych w Stacji Dializ dla SPWSZ w Szczecinie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr
1A - Wymagane parametry graniczne pojazdu, którym świadczone będą usługi przewozu osób
dializowanych siedzących i Załączniku 1B do SIWZ - Wymagane parametry graniczne pojazdu,
którym świadczone będą usługi przewozu osób dializowanych niepełnosprawnych poruszających
się na wózkach inwalidzkich.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
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nie
II.5) Główny Kod CPV: 60130000-1

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: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) Ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) ze
względu na to, iż cena złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Uzasadnienie faktyczne:
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 696 360,08 zł
(brutto). W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty, w tym oferta nr 1 przekraczająca
znacznie kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (oferta nr
1 – oferowana cena 1 030 480,01 zł). Oferta nr 2 w cenie 686 560,00 zł została odrzucona na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, gdyż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

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. 


