
Ogłoszenie nr 510116467-N-2019 z dnia 11-06-2019 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach: „Usługi pralnicze na potrzeby
SPZOZ w Łapach”

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: 552205-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, Krajowy numer identyfikacyjny

50644804000000, ul. Korczaka  23, 18-100  Łapy, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 814

24 38, e-mail przetargi@szpitallapy.pl, faks 085 814 24 82.

Adres strony internetowej (url): www.szpitallapy.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Usługi pralnicze na potrzeby SPZOZ w Łapach”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP/10/2019/PN

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:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne kompleksowe świadczenie usług pralniczych na

potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. J. Korczaka 23,

18-100 Łapy. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 36 miesięcy od dnia

zawarcia umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. pranie bielizny szpitalnej, w skład której

wchodzi własny asortyment: bielizna pościelowa (prześcieradła, poszwy, poszewki, podkłady,

poduszki), piżamy, odzież robocza, fartuchy, ręczniki, koce, mopy, a także inna bielizna

szpitalna oraz 2. pranie w systemie rental – usługa dzierżawy (firma wykonująca usługi

pralnicze we własnym zakresie zabezpiecza asortyment) z zabezpieczeniem trzech kompletów

pościeli (100% bawełna o minimalnej gramaturze 170g/m2, dopuszczalna temperatura
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konserwacji – 95 °C , certyfikat *PN-P 84543:1984 „Bielizna pościelowa szpitalna”) na 1 łóżko

tj. 450 szt. poszew białych, poszewek białych, prześcieradeł białych z całkowitą obsługą tj.

suszenie, krochmalenie, prasowanie, odkażanie oraz transport, załadunek i rozładunek w

Punkcie Pralniczym.

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

nie

II.5) Główny Kod CPV: 98310000-9

Dodatkowe kody CPV: 98311000-6, 98315000-4

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:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach działając na podstawie art. 93 ust. 1

pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.

1986), podjął decyzję o unieważnieniu postępowania, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty

przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający

nie posiada środków na sfinansowanie przedmiotu zamówienia w kwocie wskazanej przez

Wykonawcę.

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.
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