Toruń, 10 lipca 2018 roku
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Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 67 UST 1 PKT
12 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W myśl art. 67 ust. 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.) Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego, działający w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą
w Toruniu przy Placu Teatralnym 2 informuję, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku udzielił
Kujawsko-Pomorskim Inwestycjom Medycznym Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu przy Placu
Teatralnym 2 zamówienia w trybie z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 12 wcześniej
wspomnianej ustawy.
Przedmiotem tego zamówienia jest powierzenie modernizacji, remontu oraz rozbudowy
obiektów

Wojewódzkiego

Szpitala

Zespolonego

im.

L.

Rydygiera

w

Toruniu

oraz zapewnienia odpowiedniego wyposażenie tego szpitala.
Zadaniem własnym Województwa jest zapewnienie mieszkańcom województwa kujawskopomorskiego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.
Wykonując wyżej wskazane zadanie Województwo, działając na podstawie art. 3 ust. 1
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, powierza spółce KujawskoPomorskie Inwestycje Medycznych Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu przy Placu Teatralnym 2
zadania

własne

polegające

na rozbudowie,

modernizacji,

remoncie

i wyposażeniu

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu. Zadanie to obejmuje w
szczególności:
- przeprowadzenie całego procesu budowlanego związanego z rozbudową, modernizacją
i remontem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu,

- zapewnienie wyposażenia medycznego niezbędnego do należytego funkcjonowania
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, w tym, w szczególności
specjalistyczny sprzęt medyczny, pojazdy ratunkowe, sprzęt komputerowy, łóżka, meble,
- zapewnienie stałego dozoru nad mieniem oraz zawarcia stosownych umów ubezpieczenia
mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej;
- zapewnienie dostępność Szpitala zgodnie z wynegocjowanymi parametrami dostępności;
- zapewnienie w okresie obowiązywania umowy utrzymania Szpitala we właściwym stanie
technicznym i higieniczno-sanitarnym, naprawy i konserwacji podłóg, posadzek, wykładzin
podłogowych oraz ściennych, jak również okien i drzwi, wbudowanych mebli (łącznie z ich
wymianą), konserwacji sanitariatów, kuchni, konserwacji grzejników i urządzeń grzewczych;
- konserwacji i utrzymywania w Szpitalu wyposażenia spełniającego wymogi przewidziane
w wynegocjowanych parametrach dostępności.
Zakres

powierzonych

zadań

pozostaje

w związku

z postanowieniami

§

6

aktu

założycielskiego Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych Sp. z o.o. Spółka ta jest
podmiotem zależnym Województwa, utworzonym na podstawie art. 9 ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, wyspecjalizowanym w prowadzeniu
działalności służącej zwiększaniu dostępności i poprawy jakości ochrony zdrowia na terenie
Województwa, optymalizacji kosztów realizacji zadań publicznych Województwa w zakresie
ochrony zdrowia oraz wzrostu efektywności wykorzystania obiektów szpitalnych.
Województwo, jako jedyny wspólnik tej spółki, sprawuje nad nią pełną kontrolę,
odpowiadającą kontroli sprawowanej przez Województwo nad własnymi jednostkami. Ponad
90 % działalności spółki dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Województwo,
a ponadto w spółce tej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż spełnione są przesłanki art. 67 ust. 1 pkt 12
ustawy Prawo zamówień publicznych warunkujące udzielenie zamówienia publicznego
w trybie z wolnej ręki.
Koszt realizacji zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy zawartej w wyniku
przedmiotowego postępowania, ustalona została na kwotę 313.500.000,00 zł.
Umowa w przedmiotowej sprawie została zawarta na czas określony od dnia jej zawarcia
do 31 grudnia 2040 r.

Zamawiający zamieścił Ogłoszenie o Zamiarze Zawarcia umowy w przedmiotowej sprawie
w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27 stycznia 2017 roku pod numerem 155242017 oraz przekazał do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej Ogłoszenie o dobrowolnej
przejrzystości ex ante w dniu 27 stycznia 2017 roku oraz opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 022 - 037964 z dnia 01.02.2017 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przedmiotowej sprawie zostało opublikowane
w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 6 lipca 2018 roku pod numerem 500157078-N2018, i opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dnia 10 lipca
2018 roku pod numerem 2018/S 130-297326.
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