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ogłosżeDie nr 510209270-N-2020 z dnia 23-10-2020 l

Porviatołvy Zespół Szpita|i rY oleśnicyI Dos'fA\\A PREPARATÓW Do ŻYwIENtA
DOLELITOWECO I POZAJELITOWEGO DLA POWlATOWEGO ZESPOł,U SZPITALI

ocŁosZENIE o UDZIELENlU ZANlÓ\ń |ENIA - Dostarry

Zamicszczanie ogloszenia:
obowiązkou,c

Ogłoszcnie dotycżyI
zanrówienia publiczncgo

ZĄmórvienie dotJczy projcktu lub programu rv§półlinansorłanego ze środków Unii Europ(jskicj
nie

ZamórYienie bylo przedmiotem oglo§zcnił w Biuletynie Zamówień Publicznychi
tak
Nunrcr ogłoszenia: 582720-N-2020

ogło§zenie o zmianic ogłoszenia zo§tało zanrieszczone w Biuletynie Zamórvicń Publicznychi
tak
Nunler ogłoszenia: 540l77,195-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWlA.IACY

I. l) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zespół Szpitaliw olośnicy, Krajowy numel idenlyfikaoyjny 93296ó54000000, ul, Lrl.

Arnlii KJajowej 1,56-400 olcśnica, woj, dolnośląskie, państwo Polska, tel. '7I'7'7 6'7 42'7, e-
nrail przetargi(|pzsolcsnica.pl, faks 7l 77 67 307.
Adres strony internctou,c.j (ull):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
lnny: SPZOZ

II.1) Naz\la nadanl /am|i\\icniu prżez zrmalłiaiaceqo;
DOSTAWA Pl{EPARATOW DO ZYWIENl^ DOLELITOWEGO I POZAJELITOWBCO DLA
PoWIATOWEGo ZEsPoŁU SZPI,1ALt

Numcr rcferencyjny (j eże l i dotyc4' :

PZslPN/12l2020
II.2) Rodzaj zAmówienia:

Dostawy
II.3) Krótki opis przcdnriotu Zanó$,ienia (wiellłość, ząkres, rodzaj i ilo,ft dostalN, l,1sl'lg lub raból
budowlall,ych lttb określenie zapotrzehol,ani(l i,łynlLlgLui ) fl w przypadku partnel.stwa
inno}vacyjnego - okrcślcnie żapotżebowaDia na innorvacyjny produkt, usltlgę Iub roboty
budotylane:

1, Przedmiotcrn zamówieniajest dostawa preparatów do żywienia dojclitowcgo i pożajelilowego
dla Powiatowego Zespołu Supitali. 2. Szczególowy opis plzedmiotu zamówienLir zurł icl,a;q
formu]arze asorlymeIrtowo-ccnowe nl 1-5 stanorviące załącznik do formulava ole]1owego, 3-
Ilośoi atykułórv podane w załącznilrach sfużą do ceIów pr,zeliczenio\r,ych, wykonawca może
zaproponować irnle wielkości opakorvali oclpowieclniojc przeliczając ( żaokrąglając do pełnych
opakou,ań w górę). 4, l[ości podanc w cennikach są orientacyjne i Wykonarł,cl n ic nl,,żc się na
nic powo§.waó w pt,zypadku ich \\,ykoźystania w zaklesię ditnęj pozycjl ccnnika, a co się z tynl
wiąże do sptzedawania aftykułów po innych ccnacl,i jednostkowych iiż PodaDe w ofercie,
Zanrarviający oszacorvał ilości na podstawic aktualucgo zużycia i zapolrlebo\łOnla, nlc jcsl w
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stanie określić ilości pacjentów, a tym samym materiałów którę będą niezbędne w §zpitalu w
okresie realizacji umowy, W przypadku niniejszego zamówienia kluczową rolę odgrywa łączna
wartość zamówienia, która będzie podana w uInowie. Wykonawca zobowiązanyjest do
realizowania zamówienia tych artykułów W cenie prz€targowej do końca terminu realizacji
umowy, 5. Zamawiający §ukce§ywnie w miarę wy§tępujących potrzęb będzie kżdofazowo
ustalał wielkość uamówienia ( rodzaj i ilość aftykułów, któIe należy dostarczyć),

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

tak
It.5) Główny Kod CPvl.33692200-9

Dodatkowe kody cPv| 33692210-2,336925 ].0-5

SEKCJA III: PROCEDURA

l l1.1) TRYB UDZlELENlA ZAMÓwtENlA
Przctarg nieoglaniczony

ll1.2) ogtoszenic dotyczy zakończenia dynamicznego §ystemu zakupów
nic

III.3) lnformacje dodatkowe:

cZF,sC \R: l NAZ\\lĄ: Zadlnie |i l

Iv.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA]. 22/Io/2o2o
IV,2) calkowita wartość zamówienia

wartość bez vAT 16675,00
waluta PLN

Iv.3) INFoRMACJE o OFERTACH
Liczba otrzymanych ofeń| 1

w tym:
liczba otrzymanych ofeń od małych i śrcdnich prżedsiębiorstw: 0
liczbaotrżymanychofeńodwykonawcówzinnychpaństwczłoŃowskichUniiEuropejskiej:0
licńa otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących człoŃami Unii Europej§kicj:
0
liczba ofeń otrzylnanych drogą elektroniczną: 0

Iv.4) L|CZBA oDRZUcoNYCH OFERT| 0
Iv.si NAZWA I ADRES wYKoNAwct KTÓREMU UDZIELoNo ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Aesculap Chifa Sp. z o,o.
Email wykonawcy: acp zamowienia.publiczne@bbraun.com
Adres pocztowyI ul. Ty§iąclccia l4
Kod pocztowy: 64-300
Miejscowość: Nowy Tonryśl
Kraj/woj.I Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego pań§twa nie będącego człoŃiem Unii Europejskiej:
rrię
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Iv.6) INFoRI,IACJA o cENlE wYRRANEJ oFERTY/ \\^l{foscl Z,Ą\\AIł,l,EJ
UMoWY oRĄZ o ol,ERIACII Z NAJNlŻsZĄ r NAJ \v \ ŹsZĄ cE\Ą/KOSZT!]Nł

Ce a wybranej ol'crty/ryartość umo\ty l8615.00
Ofe a z najniższą ceną/kosztem 18ó45,00
ofilta z najwyższą ccną/kosztern 18645.00
waluta: PLN

Iv7) Infornracie na temat podrYykona}ystrya
Wyko]]awca pżewiduje powicrzcnic wykonania części zarrrówienia
podwykonawcy/podrvykonawconl
nie

Wartość lub procentorva część zamórvienia, .iaka Zostanic powicrZona podWykonirwcy lub
podwykonawcot,tl:

lV.8) lnformacje dodatkowc:

CZĘSC Nlł: 2 NAZWA: Zaclanie nr, 2

Iv.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENlA 22l l0l202o
Iv.2) całkowita wartość zamóWienia

Wartość bez VAT l l2267.83
waluta PLN

Iv.3) INFoRMACJE o OFERTACH
Liczba otrzymanych ofeń: 2
W tymi
liczba otrzymanych ofert od małych i śrędnich przedsiębiorstw: 0
liczbaotrzymanychofertodwykonawcówzinnychpaństwczłoŃowskichUniiEuropejskięj:0
liczba otrżymanych ofęrt od wykonawców ż państw niebędących członkarrri Unii Europejskiej:
0
liczba ofęrt otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Iv.4) LIczBA oDRZUCoNYCH OFERT| 0
Iv.5) NAzwA I ADRES wYKoNAwcĘ KTÓREMU UDZlELoNo ZAMÓwrłNrł

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym §ię o udżielenię]
tak

Nażwa wykona\łcy| URTICA sp. z o,o. (lider)
Email wykonawcy: pźetalgi@uńica,pl
Adres pocztowy: ul, Krzemieniecka l20
Kod pocztowy: 54-613
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca je§t małym/środnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z inrrego państwa człoŃowskiego Unii Europejśkiej:
nle
Wlkonawca pochodzi z innego pństwa nię będącego członkiem Unii Europejskiej:
nle

Nazwa wykonawcy: Polska Grupa Famaceutycżna S.A,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul, Zbąszyńska 3

Kod pocztowy: 91-342
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj , : Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
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nle
Wykonawca pochodżi z innego państwa członkowskiego Unii Euopęjskieji
nie
Wykonawca pochodzi z iDnego państwa nie będącego człoŃiem Unii Europejskiej:
nie

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

Cena wybranei oferty/wartość umoły 12l098,24
Ofcrta z najniższą ceną/kosztcm l2l}98.24
Ofeńa z najwyższą celą/kosztem 122119.49
Waluta: PLN

Iv.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewidujo powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub proccntowa część zamówienia, jaka zostanie powielzona podwykonawcy lub
podwykonawcorrr:

Iv.8) Informacje dodatkowe:

cZĘŚC NR: 3 NAZWA| Zadanie nr 3

rVl) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIEN|^,| 22/I0/2o2D
lV2) catkowita wartość zamówienia

wartość hez vAT 84140.00
Waluta PLN

Iv.3) INFORMACJE o OFERTACH
Liczba otrżymanych ofeń: l
w tym:
liczba otrzymanych ofeit od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczbaotrzymanychofeńodwykonawcówzinnychpaństwczłonkowskichUniiEuropejskiej:0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofort otrzymanych drogą elektroniczną| 0

IV.4) LICZBA oDRZUcoNYcH oFERT: 0
IV.si NAZWA I ADRES WYKONAWC! KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nic

Nażwa wykonawcy: Aesculap Chifa Sp, z o.o.
Emai1 wykonawcy: aco_zamowienia,publiczne@bbraun.com
Adlcs pocżtowy: ul, Tysiąclecia 14
Kod pocztowy| 64-300
Miejscowość: Nowy Tomyśl
Kraj/!voj,: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodżi z innego pństwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego człoŃiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY OR.ĄZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŹSZĄ CENĄ/KOSZTEM

cena wybranei oferty/wartość umowy 9ż232,00
oferta ż najniższą cenąlkosztęfi 9ż232.00



23.10.202a

olerta Z najwyższą cęlrą/kosztcn 922J2,00
Wa]uta: PLN

Iv.7) Informacj€ na temat podrvyko arvst$,l
Wykonarł,ca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podrvykonawcy/podwykonarvconl
nie

Wańość lub procentowa część zamóu,ienia, jaka zostanie po\łierzona podwykonarvoy lub
podWykonawcom:

Iv.8) lnformacje dodatkolYc:

czĘsc NR: 4 NAZ\łA: Zadanie nr 4

Iv.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENlA| 22llol2020
Iv,2) Calkowita waftość zamówienia

wartość bez vAT 54939.20
waluta PLN

Iv.3) INFoRIŁĄCJE o oFERTACH
Licżba otrzymanych ofelt: l
W tym:
liczba otrzymanych ofęń od małych i średnich przedsiębior§tw: 0
liczbaotrzymanychofeńodwykonawcówzinnychpaństwczłon}owskichUniiEurop€jskiej:0
liczba otrzymanych ofefi od wykonawców z państw niebędących człoŃami Unii Europejskiej:
0
liczba ofelt ohzymanych drogą elektroniczną: 0

Iv.4) LICZBA oDRZUcoNYcH OFERT: 0
IV.s) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówięnie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: URTICA Sp, z o.o. (lider)
Email wykonawcy: przetargi@uńica.pl
Adles pocztowy: ul. Krżemieniecka 120
Kod pocztowy: 54-6l3
Miejscowość: Wrocław
IGaj/woj.: Polska

Wykonawca jest małyn/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa człoŃowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z inrrego państwa nie będącego członkicrn Unii Europejskiej:
nIe

Nazwa wykonawcy: Polska Glupa Farmaceutyczna S.A.
Email wykonawcy:
Adre§ pocztowy: ul. Zbąszyńska 3
Kod pocztowy: 91-342
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: Polśka

Wykonawca jest maĄłrVśrednim przedsiębiorcą:
nle
Wykonawca pochodzi z inrrego państwa członkowskięgo Unii Europejskiej:
nle
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
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n]e
Iv.6) lNFoRMACJA o CENIE WYBRANEJ oFERTYi wARToŚcI ZA\ ARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAIłryŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umorły 59019.14
oferta Z najniższą ceną,&osztem 590l9.14
oferta z najwyż§żą ceną/kosztem 59019,14
Waluta: PLN

IV.7) lnformacje na temat podwykona}Ystwa
Wykonawca przewiduje powicrzcnic wylonania części zamórł ienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nic

wartość lub procentowa częśó Zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
pod\łrykonawcom:

Iv.8) Informacje dodatkołve:

CZĘSC NR: 5 NAZ\\^: Zadanie nr 5

Iv.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA| 22l1012020
IV.2) całkowita wĄrtość zamówienia

wartość bez vAT 36160.00
Waluta PLN

IV3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otźymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzytnanych ofert od mĄch i średnich przedsiębiorstw: l
liczbaotźymanychofęrtodwykonawcówzinnychpaństwczłoŃowskichUniiEuropęj§kiej:0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących człoŃami Unii Europejskiej:
0
liczba ofe otrżymanych dro8ą elektroniczną: 0

Iv.4) LlcZBA ODRZUcoNYcH oFERT: 0
IV.5iNAzwA I ADRES wYKoNA\ CY KTÓREMU UDzIELoNo ZAMÓWIENIA

Zamówięnię żośtało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcyi BAXTER POLSKA Spółka ż o,o.
En,nil wykooarvcy: agnieszka_leksycka@baxter,com
Adres pocztowy: ul, Krucżkowskiego 8
Kod pocztowy: 00-380
Miejscowość: War§zawa
Klaj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/śIednim przedsiębiof cą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innęgo pŃstwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

lv,6) INr()RNtAc.lA o CENI11 WYBRANE.I oFEl{:lY/ \IARTOSCI ZA\\ARTE.I
t]N,Io\\,Y oRAZ o 0FERlAcH Z NA.lNIŻsZĄ I NAJWYŻsZĄ cENĄ/KosZTEi\,I

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3876I.20
olerta ż najniższą ce]lą/kosztcm 38761.20
Ofcrta z najwyższą ceDą/kosztem ]8761,20
Wa]uta: PLN

lV7) Informacjc na temat podłvykonaw§twa
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\Ękonawca przcwidujc powierzenie wykonania części zanlówicnia
podwykonawcy/podwykonarvcon
nl0

Wartość lLrb ptocentowa c7ęśó zalnówienilr, jaka zostanie powierzona podwykonawcv lub
podwykonawcot,t,l:

Iv.8) Infornracje dodatko,tYe:

lv.g) UZASADNllrNIE UDZIELlłNIA ZAMÓWIENIr\ w l,RYBlE Ni]GoCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI Al,BO ZAPYTAN|A O CDNĘ

IV9.|) POd§ta}Ya pra\yna
Postępowanie prowadżonc,jest w tIybie na podstawic art, ustawy PZp,

|\l9.2) Uzasadnienie rĘ,boru trybu
Należy podać uzasadnicnie laktyozne ipra$lnc wybolrl trybu oraz wyjaśnić, dlacżego
Lldzlelellrc zamówicnlł jc., zgo.1rre z plzśfil:llllj,




