Ogłoszenie nr 500081418-N-2018 z dnia 13-04-2018 r.
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP: Dostawa artykułów
biurowych do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
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: 507226-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500017194-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP, Krajowy numer
identyfikacyjny 29015600000, ul. ul. Konarskiego 13, 05400 Otwock, woj. mazowieckie,
państwo Polska, tel. 22 7794031 w. 477, e-mail dzp@spskgruca.pl, faks 22 7794031 w. 477.
Adres strony internetowej (url): www.spskgruca.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publicznu Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów biurowych do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.26.6/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
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. Przedmiotem zamówienia była dostawa artykułów biurowych do magazynu szpitala przez
okres 24 miesięcy 2. Zamówienie obejmujmowało następujący zakres: Pakiet nr 1 – Artykuły
biurowe Pakiet nr 2 – Płyty, koperty Wykonawca obowiązany jest do podania nazwy
producenta/nazwy handlowej*/strony internetowej potwierdzającej parametry dla każdego
oferowanego produktu. Niepodanie przez Wykonawcę nazwy producenta/nazwy handlowej*
potwierdzającej parametry dla każdego oferowanego produktu lub wskazanie poprzez ww.
informacje produktu o gorszych parametrach niż wymagane przez Zamawiającego nie będzie
możliwe do poprawienia w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, ponieważ stanowiłoby
niedopuszczalną zmianę treści oferty i spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. *Przez nazwę handlową Zamawiający rozumie

nazwę własną produktu a nie jego właściwości, parametry. Dokładny opis przedmiotu
zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 A do siwz –Formularzu cenowym
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30190000-7
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
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Artykuły biurowe
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) Zamawiający unieważnił
postępowanie w pakiecie nr: 1 ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Płyty, koperty
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający unieważnił
postępowanie w pakiecie nr 2, ponieważ obarczone było niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Zamawiający błędnie określił warunki udziału w postępowaniu, zawężając
okres wykonanych dostaw do jednego roku przed upływem terminu składania ofert.
Prawidłowy zapis powinien brzmieć: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.

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.

