
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

ZAKUP ORAZ SUKCESYWNA DOSTAWA SZCZEPIONEK DLA SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Nadarzyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017185354

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sitarskich 3

1.5.2.) Miejscowość: Nadarzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-830

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 729-81-28

1.5.8.) Numer faksu: 22 739-79-19

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mbienkowski@zoznadarzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoznadarzyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowtnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
ZAKUP ORAZ SUKCESYWNA DOSTAWA SZCZEPIONEK DLA SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3156f717-f43c-11eb-b885-f28f91688073
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00195378/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-28 21:09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00135284/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SPGZOZ.271.1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 614155,30 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 614150 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZEŚĆ NR 1:
- Szczepionka polisacharydowa skoniugowana (adsorbowana) przeciwko pneumokokom,
przeznaczona 
do stosowania u dzieci od 6 tygodnia życia do 17 roku życia i powyżej 18 lat życia oraz u osób w 
podeszłym wieku : 300 szt.,

- Szczepionka skoniugowana przeciwko meningokokom grupy A, C, W135 i Y dla osób powyżej
6 
tygodnia życia przeciwko ciężkiej chorobie meningokowej wywoływanej przez Neisseria
Meningitidis : 
100 szt.,
- Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu przenoszonemu przez kleszcze, cały
wirus
inaktywowany, stosowana u dzieci powyżej 1 roku do 15 lat, w dawce 0,25 ml : 300 szt.,
- Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu przenoszonemu przez kleszcze, cały
wirus 
inaktywowany, stosowana u osób w wieku 16 lat i starszych, w dawce 0,5 ml : 200 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33651600-4 - Szczepionki

4.5.5.) Wartość części: 111544 PLN

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00195378/01 z dnia 2021-09-28

2021-09-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy



Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ NR 2:
- Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, zawierająca dwa
antygeny krztuśca - toksoid krztuścowy i hemaglutyninę włókienkową), wirusowemu zapaleniu
wątroby typu B (rDNA), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana),
adsorbowana 0,5 ml zawiesiny w ampułko-strzykawce, z 2 osobnymi igłami – pudełko po 1 szt. :
180 szt.,
- Szczepionka przeznaczona do uzyskania czynnej odporności przeciwko wirusowi zapalenia
wątroby typu A (WZW A) inaktywowana, adsobowana, do stosowania u młodzieży od 16 roku
życia i dorosłych: 100 szt.,
- Czterowalentna szczepionka przeciw grypie typu (rozszczepiony wirion), inaktywowana.
Wskazana do stosowania u osób od ukończenia 6 miesiąca życia. Opakowanie zbiorcze – 10
ampułko-strzykawek po 0,5 ml z igłą (dwa blistry po 5 ampułko-strzykawek) lub opakowanie
pojedyncze 1 ampułko-strzykawka po 0,5 ml z dołączoną igłą w tekturowym pudełku: 2300 szt.,
- Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, zawierająca dwa
antygeny krztuśca-toksoid krztuścowy i hemaglutyninę włókienkową), poliomyelitis
(inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana. Fiolka z proszkiem +
ampułko-strzykawka z zawiesiną po 0,5 ml z 2 osobnymi igłami – pudełko po 1 szt. : 200 szt.,
- Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, zawierająca 5
antygenów krztuśca), adsorbowana, o zmniejszonej zawartości antygenów. 0,5 ml zawiesiny do
wstrzykiwań w ampułko-strzykawce z 2 osobnymi igłami – opakowanie po 1.: 150 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33651600-4 - Szczepionki

4.5.5.) Wartość części: 130583,50 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ NR 3:
- Szczepionka skojarzona przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponentna
acelularna), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana)
(IPV), i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib) skoniugowana (adsorbowana),
zawierająca trzy antygeny krztuścowe bezkomórkowe : 300 szt.,
- Szczepionka zapobiegająca zapaleniu żołądka i jelit spowodowanego zakażeniem rotawirusem
do czynnej immunizacji niemowląt w wieku 6-24 tygodni podawana 
w schemacie dwu dawkowym, w postaci zawiesiny doustnej: 20 szt.,
- Szczepionka do czynnego uodpornienia przeciwko odrze, śwince i różyczce dla dzieci do
ukończenia 9 miesiąca życia, młodzieży oraz osób dorosłych do wstrzyknięć podskórnych 
i domięśniowych : 50 szt.,
- Szczepionka (HAB) przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (inaktywowana) 
i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA absorbowana) przeznaczona do uodparniania nie
szczepionych wcześniej dorosłych i młodzieży od 16 roku życia włącznie, narażonych na
zarażenie wirusami zapalenia wątroby typu A i B : 60 szt.,
- Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A inaktywowana, adsorbowana, do
stosowania u osób od 19 roku życia: 50 szt.,
- Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW A) inaktywowana,
adsorbowana, do stosowania u dzieci powyżej 1 roku życia do 18 roku życia włącznie : 150 szt.,
- Szczepionka rekombinowana przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w postaci
zawiesiny do wstrzyknięć zawierająca 10 mg oczyszczonego białkowego antygenu HBs 0,5ml
(dawka dla dzieci), w postaci ampułko-strzykawki : 50 szt.,
- Szczepionka rekombinowana przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w postaci
zawiesiny do wstrzyknięć zawierająca 20 mg oczyszczonego białkowego antygenu HBs, 1ml
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(dawka dla dorosłych). Do podawania w schemacie: 0-7, 21 dni i 12 m-cy : 350 szt.,
- Szczepionka przeciwko ospie wietrznej, do wstrzyknięć podskórnych. Stosowana od 9
miesiąca życia: 150 szt.,
- Szczepionka przeciw błonnicy, tężcowi, krztuścowi,(bezkomorkowa,złożona) polimelitis
(inaktywowana) i haemophilius typu B (koniugowana adsorbowana) zawierająca trzy antygeny
krztuścowe: 200 szt.,
- Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, adsorbowana, o
zmienionej zawartości antygenów) przeznaczona do szczepienia przypominającego (booster)
osób w wieku od 4 lat oraz kobiet w trzecim trymestrze ciąży: 200 szt.,
- Szczepionka przeciwko błonnicy, tężcowi, krztuścowi, bezkomórkowa złożona oraz
poliomyelitis inaktywowany, adsorbowany o zmniejszonej zawartości antygenu: 20 szt.,
- Szczepionka przeciw meningokokom grupy B skoniugowana, adsorbowana do uodpornienia
osób w wieku 2 miesięcy i starszych, przeciw infekcyjnej chorobie meningokowej: 200 szt.,

4.5.3.) Główny kod CPV: 33651600-4 - Szczepionki

4.5.5.) Wartość części: 237953,70 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ NR 4:
- Szczepionka 9 walentna przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (rekombinowana,
adsorbowana): 300 szt.,

4.5.3.) Główny kod CPV: 33651600-4 - Szczepionki

4.5.5.) Wartość części: 113919 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ NR 5:
Szczepionka sezonowa przeciw grypie, żywa ateunowana do stosowania u dzieci i młodzieży
powyżej 24 miesiąca życia. Podawana drogą donosową : 200 szt.,

4.5.3.) Główny kod CPV: 33651600-4 - Szczepionki

4.5.5.) Wartość części: 17728 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ NR 6:
Szczepionka czterowalentna sezonowa przeciw grypie atenuowana w postaci wstrzyknięć dla
osób powyżej 36 miesiąca życia i dla osób dorosłych: 600 szt.,

4.5.3.) Główny kod CPV: 33651600-4 - Szczepionki

4.5.5.) Wartość części: 26742 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ NR 7:
Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typy 16 i 18] (rekombinowana z
adiuwantem, adsorbowana) do uodporniania osób w wieku od 2 miesięcy i starszych, przeciw
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inwazyjnej chorobie meningokowej wywoływanej przez Neisseria Meningitidis gr. B : 10 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33651600-4 - Szczepionki

4.5.5.) Wartość części: 2685,10 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 121294,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 121990,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 121990,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRAMCO Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 141098662

7.3.3) Ulica: Wolska 14

7.3.4) Miejscowość: Warszawa
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7.3.5) Kod pocztowy: 05-860

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 121294,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 174328,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 174514,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 3
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SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

ponieważ w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 123000,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 123000,12 PLN
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6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 123000,12 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: URTICA Sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 932081801

7.3.3) Ulica: Krzemieniecka 120

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 54-613

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 123000,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
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6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16616,88 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16616,88 PLN

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 26399,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 26399,52 PLN

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
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5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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	1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Nadarzyn
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017185354
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	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
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	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
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	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
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	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRAMCO Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 141098662
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	7.3.5) Kod pocztowy: 05-860
	7.3.6.) Województwo: mazowieckie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
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	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-14
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 121294,80 PLN
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	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 174328,20 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 174514,50 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
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	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
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	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0
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	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0
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	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 123000,12 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 123000,12 PLN
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	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy
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	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
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	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16616,88 PLN
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	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
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	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
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	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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