
Ogłoszenie nr 500161050-N-2018 z dnia 11-07-2018 r.

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy: DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
  

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: 523619-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 500046180-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 93296654000000, ul. ul.
Armii Krajowej  1, 56400   Oleśnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 77 67 427, e-
mail przetargi@pzsolesnica.pl, faks 71 77 67 307. 
Adres strony internetowej (url): www.pzsolesnica.pl 
Adres profilu nabywcy: www.pzsolesnica.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: SPZOZ

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
PZ/4/2018

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 są dostawy materiałów opatrunkowych – szczegółowy wykaz
artykułów określają załączniki do formularza oferty Zamówienie składa się z 7 części (zadań):
Zadanie nr 1 – cennik 1 Zadanie nr 2 – cennik 2 Zadanie nr 3 – cennik 3 Zadanie nr 4 – cennik 4
Zadanie nr 5 – cennik 5 Zadanie nr 6 – cennik 6 Zadanie nr 7 – cennik 7 Ilości artykułów podane
w załącznikach służą do celów przeliczeniowych, wykonawca może zaproponować inne
wielkości opakowań odpowiednio je przeliczając, jednak za wcześniejszą zgodą Zamawiającego
( zaokrąglając do pełnych opakowań w górę) Ilości podane w cennikach są orientacyjne i
Wykonawca nie może się na nie powoływać w przypadku ich wykorzystania w zakresie danej
pozycji cennika, a co się z tym wiąże do sprzedawania artykułów po innych cenach
jednostkowych niż podane w ofercie. Zamawiający oszacował ilości na podstawie aktualnego



CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: ZADANIE 1

zużycia i nie jest w stanie określić ani ilości pacjentów, ani schorzeń, a tym samym materiałów
które będą niezbędne w szpitalu w okresie realizacji umowy. W przypadku niniejszego
zamówienia kluczową rolę odgrywa łączna wartość zamówienia( suma zamówień w obrębie
danej części), która będzie podana w umowie. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania
zamówienia tych artykułów w cenie przetargowej do końca terminu realizacji umowy.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Liczba części (zadań): 7 Oferty, które nie będą
obejmowały wszystkich elementów składowych w obrębie danej części zostaną odrzucone.
Miejsce realizacji zamówienia: apteka szpitalna (IV piętro)/

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

tak
II.5) Główny Kod CPV: 33141110-4

 
Dodatkowe kody CPV: 33141111-1

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

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/03/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 144743.15 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Żółkiewskiego 20/26 
Kod pocztowy: 87-100 
Miejscowość: Toruń 
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
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Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 144806.60 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 144806.60 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 144806.60 
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:
 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważnia się na podstawie art.93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych(Dz. U. 2015, poz 2164 t.j. z póżn zm.) nie złożono oferty niepodlegającej odrzuceniu
albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wykonawcy
niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3
 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważnia się na podstawie art.93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych(Dz. U. 2015, poz 2164 t.j. z póżn zm.) nie złożono oferty niepodlegającej odrzuceniu
albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wykonawcy
niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3
 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważnia się na podstawie art.93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych(Dz. U. 2015, poz 2164 t.j. z póżn zm.) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z
najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
niniejszego zamówienia
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/03/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 11794.00 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
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liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: SKAMEX Sp zo.o Sp.K 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Częstochowska 38/52 
Kod pocztowy: 93-121 
Miejscowość: Łódź 
Kraj/woj.: łódzkie 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 11252.90 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11252.90 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11252.90 
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:
 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawo Zamówień Publicznych
(DZ.U.2015, poz.2164.z późn zm.) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyń na sfinansowanie niniejszego
zamówienia
 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (Dz.U.2015, poz 2164 t.j. z późn zm.) postępowanie obarczone jest niemożliwą do
usunięcia wadą uniemożliwiającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 



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  Przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39
 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. 
Oferta najkorzystniejsza z uwagi na kryterium zawarte w Ogłoszeniu i Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia


