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ZAWIADOMIENIE

Zanlawiający Powiatowy Zespół Szpitali w O1eśnicy zawiadamia, że w wyniku zaproszenia do
składania propozycji cenowej na: opracowanie Programu lunkcj onalno-użytkowego oraz
Koncepcji architektoniczncj dla inwestycji ,,Rozbudowa z przebudową Powiatowego Zespołu
Szpitali w Oleśnicy", wpłynęły dwie oferly:

OFERTA NR 1

OFERTA NR 2

W związku z treścią ot'ert, w których obai of'erenci złoĄli propoz,ycje cenowe przeklaczającc
śrcldki przeznaczone przez Zamawiaj ącego na realizację zarnówienia tzn. zaproponowane plzez
nich ceny przekraczały kwotę 50 000 zł., Zamawiający dokonuje wyboru oferly kontrahenta,
który zaproponował niższą cenę tj. MED. HVAC JAROSŁAW ADAMEK 05-850 Ożarów
Mazowiecki ul. Legendy 3 1. za cenę netto: 67 000 zl, oraz brutto: 82 410 zl.
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UZASADNIENItr

W związku z treścią ofert, w któryoh obaj of'erenci złożryli propozy cje cenowe przekraczające

środki przeznaczoie przez Zamawiającego na realizację zamówienia tzn. ccny przekraczaĘ
krvotę dotacji celowej uzyskanej od Starostł,a Powiatorvego w Oleśnicy 50 000 zł.,

Zamawiający postanowił z^bczpicczyć na różnicę 32 4l0 zł. środki lvłasnc. Zamawiający

zastosował procedurę przcwidzianą w § 4 pkt 1 oraz 3 Regulamitru postępowań o udzielanie

zamórvicń publicznych o warlości rnniejszej, niż l30 000 z.ł. netto z dnia 14 października

2021r., obowiązującyrn lv Powiatorvym Zespole Szpitali w Oleśnicy. Przepisy powołane

powyżej stanowią, że:

§ 4 pkt l: Zamawiający ma prawo odstąpió od sposobu organizacji postępowania o udzielenie

zamówienia okleślonego w Regularninie w uzasadnionych przypadkaclr, w szczególności z
urvagi na polrzebę pilnego dokonania zakupu lub wystąpienie innych nieprzewidzianycli
okoliczności.

§ 4 pkt 3: W przypadku, gdy przynajmniej dwóch olerentów złożyło o1erty, a cena lŃ koszt

najkorzrystniej szej ofetty, lub olerta z nalniższą ccną przewyższa kwotę. którą Zamawiając1

zamicrza przenlaczyć na sllnansowanie zamólvicnia, Dyrektor ma prawo zwiększyć tę kwotę

do ceny lub kosztu naikorzystniej szej oferty.

Zamawlający stanął przed konieczr-rośoią podjęcia pilnej decyzji, czy unieważnić postępowanie

i ogłosió ponownc zapytanie ofeftowe, co wydłuĄłoby czas pozyskiwania nowej oferty, bez

żadnej gwarancj i, że taka ofefia w ogóle wpłynie. Alternatywą było zr.viększenie kwoty dla

naj korzystnie.|szej oferty. Dyrektor skorzystał z rrprawnienia gwal,antowanego nlu

rvymienior-rymi powyżęj przepisar-l-ri. zanieclrał unieważnienia postępowania i podjął decyzję o

zwiększeniu kwoty c1o ccny lub kosztu najkorzystlricj szcj ol'crty.

Zamawiający związany był kwotą 50 000 zł., która poclrodziła z dotacji celowej przeznaczoncj

na ten cel przcz Starostwo Powiatowe. Zamawiająoy obserwował rosnącą inflację, a tyrl
samym wzrost cen. Każdy nriesiąc nrógł przynieść dalszc nickorzystne zmiany, co mogłoby

zniw ecz,y ć przedsięwzięcie.

Zarnawiający jest zobowiązally clo iak najszybszego zrealizowania przcdsięwzięcia, Szpital
powinien być rozbudowany i lvyremontowany w technologii szybkiej i nowoczesnej, aby
wykonanc prace sprz!ały podniesieniu jakości świadczonych usług leczniczych i szerszej

dostępności pacjentów do świadczeri zdrowotnych.



Innc nieprzewidziane okoliczności wynikły z małego zaintcrcsowania przedmiotem
zanrówienia. Zanawiający dokonał dokładnego rozęznalia rynku w celu poznania rynku
budownictwa modułowego. Obecnie na rynku polskim działa wiele lirr,T wyspecj alizowanycl-t
w budownictwie modułowym. Są to rniędzy innymi takie firmy jak: Cadolto, Modul Systenr
S,A. i Hepamos. Oferują one komplcksową realizację kontraktów, w zakresie od opracowania
projektu budowlatrego wraz z uzyskaniem pozwolenia rra budowę, poprzez wyprodukowanie
modułów w fabryce, ich dostawę i montaż na placu budowy oraz uzyskanie pozwolenia na
uĄtkowanie. Niestety oferty zostały złożone przez dwie tirmy, zapewne z powodu szczupłych
środkriw.

Zamawiaiący occnił dokrrmenlv złożone przez MED. HVAC.lAIlOSŁAW ADAMEK i uznał,
że 1lrma ta jest wiar"ygodna i rokuie dobrą współplacę w zakresie re icnia.
Zamawiajacv uznał. żejego decvzjajest korrieczna i w pełni uzasadniona ponieważ:

1. O1eńa jest kol,zystna, gdyż ma najniższą cenę w aktualrrych warunkach rynkowyoh. Nie ma
korzystniejszej oferty w obecncj chwili.

2. W rł,arrnkach zamówierria Zamawiający zabezpieczyl własnc intcrcsy poprzcz otrzymallie
oświadczcń w zakresie związanla ofertą, tern, inów podpisania umo\ly, zalvańości sporzą-
dzonego PFU oraz wykonania poszczcgólnych elemęntów umowy tak, aby przedmiot
umowy, nawet przy oczekiwaniu na rozstrzygnięcia organów był wykonany do końca roku
202l r.

3. Utnowa, która w formie załącznika stanowi część formularza o1'eńowego jest potr.vierdze-

niem warunków zamówienia, w związku z czyn Wykonawcajest zobowiązany do jej pod-
pisania. Po podpisaniu umowa rł,ejdzie w życie.

4. Wykorrawca rv oświadczcniu udzielił gwararrcji jakości na okres 60 miesięcy od dnia poc1-

pisania przez Strony Protokołu Końcowego, co zabezpieczy Zarnawiającego na wypadek
ewentualnych poprawek, gdy wykonawstwa rozbudowy i modernizacji podcjmie się innc
firma,

5. Wykonawca zaakceptował płatność w terminie 30 dni od dnia otrzymania prz,ez,7.amawia-
jącego laktury VAT, w umowie zaś znajdują się zapisy co do możliwości rł,prorł,adzanic
korekt przy czyrrnościach odbiorowych.

6. Wykonawca oświadczył, że w ciągu ostatnich 2 lat przed wszczęcielt-t postępowania rrie wy,
rządził szkody nie wykonując zamówienia, lub wykonując je niel-raleźycie, lub odrnówił pod-
pisania umowy, lub rozwiązał umowę przed ternlinen jej obowiązywania,
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