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Ogłoszenie nr 510068660-N-2020 z dnia 21-04-2020 r.

Dom Pomocy Społ."Dom Kombatanta" im.Gen.Mieczysława Boruty-Spiechowicza: Dostawa
urządzeń medycznych do Wypożyczalni Sprzętu Wspomagającego i Pielęgnacyjnego

działającej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”w Szczecinie przy ul. Kruczej
17”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej 

tak 
Nazwa projektu lub programu 
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 528526-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540063549-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społ."Dom Kombatanta" im.Gen.Mieczysława Boruty-Spiechowicza,
Krajowy numer identyfikacyjny 81094121800000, ul. ul. Krucza  17, 71-747  Szczecin, woj.
zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 0-91 4557210, e-mail dpskrucza@poczta.onet.pl,
faks 0-91 4557210. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.dpskrucza.szczecin.pl/chapter_143015.asp 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa urządzeń medycznych do Wypożyczalni Sprzętu Wspomagającego i
Pielęgnacyjnego działającej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”w Szczecinie
przy ul. Kruczej 17”.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP-PN/02/2020-P

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
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innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

Dostawa fabrycznie nowych urządzeń medycznych do Wypożyczalni Sprzętu
Wspomagającego i Sprzętu Pielęgnacyjnego działającej w Domu Pomocy Społecznej „Dom
Kombatanta” w Szczecinie przy ul. Kruczej 17 przy realizacji projektu pn. „Zaopiekowani –
systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 33100000-1

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:
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa”, Zamawiający informuje o
unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Uzasadnienie faktyczne i prawne: W toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego wystąpiła oczywista omyłka pisarska w pkt 2 formularza ofertowego
będącego załącznikiem nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej „siwz”.
Mając na uwadze powyższe oraz kryterium oceny ofert Rozdział XII pkt 1 ppkt 2 do siwz
„okres gwarancji i rękojmi”, za przedłużenie terminu gwarancji i rękojmi o 36 miesięcy,
Wykonawca otrzyma 20 pkt. W formularzu ofertowym w powyższym kryterium wykonawca
otrzymał 10 pkt. W związku z powyższym Zamawiający uznał, że postępowanie obarczone
zostało wadą niemożliwą do usunięcia, która uniemożliwiła zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym stanie faktycznym i
prawnym zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7
ustawy.

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. 


