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ogłoszcnig nr 5l0223050_N_2020 z dnia l0_ 1 ] _2020 r

Po*iatoły z€spól szpitali ł oleśnicy: DosTAwA RłKAwtc DLA PowIATowEGo zEsPoŁU szPlTA],l

ocLo§ZENIE o UDZIELENIU ZAMÓWIENIA _ Do§tlrty

zlht..ŻczdI l. o gló§z. nl. I

oglfiz.nic dotyczy:
ahówienia publicżnego

zanółiedi€ dotyczy projaktu lub progrlnu wspólfiM.sowlneso z9 środków Ulii EuroDgjsłiej

zańórvi€nie byIo pmdniotem ogtoszeni, ł Btulelynlo zrmówl.ń Publi.znych|

Nuner oglosZnia: 599784_N-202o
oglo§z€nle o zntlnl€ ogło9zćnh zortllo zanicrzczone ł Biuletynig zamóńeń Publi9nych:

Numer o8łośźnir: 5402 l03 1 l _N_2020

SFKCJA I:7ĄMAwIAJĄcl

L l) NAzrłA t ADRls:
Poyiatoł7 zcspół szpilali w olcśnicy, xmjoty nmł id.nryfik,cyjny 93296654000000, ul, ul, Amii KĘjowcj l, 56-400 olcśnici, woj, dolnośląstic,
państNo Polska,tel,7l 77 67 42?, e,mail przelar8i@pzsolesnica,pl. fuks ?l 7? 67 30?,
AdFs s|rcny inlongtowei (un)]

L2) RoDzAJ zAMAwIAJĄcEco:
lMy: sPzoz

SI]KCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

lI.1) N!n. nrd.na z!nósieniu pnez zanlni.jĄcegoI
DOSTAWA RĘ(AWIC DLA POWIATOWECO ZESPOŁU SZPITALI

Nuoł rel€reDcyjnyrćr.l' d.4trr
PzsENĄ4l2o2o

II.2) Ród2!j ż.nółieni,:

rń) Krótki opic przedmiotu zgmóaieai' (wielkaśl, zak6, rodzoj i ilość da,law ułus lub ruból bu.lowlonych luh okrcśl4ie .aPo'Ęebovanio i bymąEań
,/ ! w przypldku plrtngr§lr,a ilnołlcyjn.go _ okićślcni. zipor.zgbow i! n! innow{yjnyp.oduktl u§lugę lub roboty budółlan.:

1, Pź.dniot€m zanówimia ]'est doslawa ękawic dla Powialowego zeslolu szpitali. 2, sz.zególoła opis pEedmiotu zanówieoia .awidajq fomulaEe

'śonynentowGcenówe 
nr I _3 slanowiqce ałqcznik do lomulaźo oteńowego (zalącaik m l), 3, llości oftykułóV podane w lomulażach

aśońynren|owGcenowyoh służą do celóv pźelicz.niowyct, wykonawca nożo ZproPonować inng wielłóści opalowań odpowicdnia j. pż.licają.
(aokĘglając do pelnych opakowań w 3ół), 4, llości podane w fómulażćh ,śodynenlówo-cenowych są órienlacyjne i wykonaw.. ńie óoże śię na nio
powobryoć w pź}Tadku icn wykoźyśania w załresie danej pozycji cennika, a co się 2 tJ,ń wiąże do sp@dawania aiykułów po innych cenach
jednostko9ych niżpodancwoiercie, zam,wiający ośzacoBał ilośći na podśldłie ak|ualneco zużyci! i zapoftJboNania, nićje§l w s|anje ok.eślić ilości
pacjenlóv, a l}m śahyn mdteriałóv, k|óĘ będą niezbędne w szpilolu w okrc§ic realizacji umovy, w pźypadla nini.jszego z.nóvienio klucePą iolę
ódgrywa ]ącżDa wa]tość amówicnia, któ8 będzie podala w unowic, wytonawm mbowiązai,y jcst do EaIizowania za,nówicnia lycn ańylalów w cenie
pu et gowej do końca tcminu rmliz.oji movy. 5, zańaviajqcy śŃcsywnie § ehlę wrśĘUjących polż.h będzie każdórżówo Uśialal wioltość
zamówicnfu (m&aj i ilośó anykułóv, klót ńalei dosbEzyć),

IL4) Inforn&l, o czq'cl,ch żlmówieni!:
z.mółigni€ bylo podzielone na uęści|

ILs) Glósny Ko.t cPv. l842430G0

Dodatkołe kody cPv: 33l4t420-0

snl<al^ If I: PROCnDIJRA

III.ł TRYB UDŻIELENIA ZAMÓWlENIA
pżótlrg njeoglaniczony

Ifl.ł oatożeńG dotyĘy akoń

III.3) Inform,cje dod.tkołe:

snKcJA Iv: UDZIELENIn ZAMóWIF.NIA

czĘŚĆNR: l NAzwA:żldanietr t

Iv.1) DATA UDzlELENlA ZAMÓWENIA: 09/ l V2o2o
Iv.2) c.lkowira wańość zanówlen'!

wińość bez vAT 53240,00
wilutr PLN

IV3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczbu otźymanych of.ń: l

li.zba olrąnanycn ofeit od n,łych i średóich pPedsiębioKtw: l
liczbaotrzynanychofenodwykonawcówzinnychpańs§vczloŃowśkichUniiEuopejśkjoj:0
liczba otźynBnych ofcn od $1koóałców z państw niebęących członkami Ulii Europejskieji 0
liczbaofeft otźym.nycn.Lógą.Ićtt@nicżną: 0

rv4) LrczBA oDRzUcoNYclt oFERll 0
Ivs) NAzwA r ADRJS wYKoNAwc! KTÓREMU UDzIELoNo zA.\tówrENIA

zamówienie zosbło udzielone wykonawcon w§pólnie ubies5jącyn się o u,lziolctri€:

1/3



1a 11,202a

Nazwa wykonaNcyj s(AMEx sp, z o,o, sp, K.
Emlil wykolawcy: dzp09@skańex,con,pl
Adr€s pocżlowy: U 1, cźęsio chowsk 3 8/52

Wykonavca jcsl nalynvśrcdnin pżedsĘbiorcąi

wylónawca pochodżi z imeso pańślwa czlonkowskiego Uńii Europejskiej:

wykona{c! poclrodzi z inlego państ{a nie będące8o cz]onkien Ubii Eurcpsjskiej;

iV;i]NFORMACJA O CENrE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I

NAjwYż§Z{ cENĄ/r<ośzTEM
c.na s}bran.J oferty/wlrlość umoły ó2294,40
olcńa z nainibzą ccnł/kosztcn ó2264,40
olerb u najwyżsą cenąło§zlu. 62294.40

lvnlnformr.ie.!len,lDddĘ,konlv.tła
uyŃm".,pź$i,lłiNvieźenieq/rón.nia!ćsc,zmóslen,,póoĘ/konawć\pod\]lora,óń

waność lub prcccnlow! ćźęść ZmóNieni,. jaka zośanie powiemna podNykonavćy lub pod§Tkonawcom:

Iv8) lnf0 rn,cj. dod.lkołe.

czĘŚĆ NR| 2 NAzwA: Zad5nie nr 2

IYD DATA UDZIELENIA zAMÓwlENtA: 09/l1ź020
Iv'ż) c,lkositl ł,lrlośĆ z.nówi.ńlł

wartdść bcz vAT 5ó3075,00

Iv]l INFoRMACJE o olERTAcH
Liczba olźYmanych ólen] l

l. ;" oM\ha .h okr od n.h.h i ł.dńlcn DEed JębOsls l

lL.baol;n..i.1- ol.r od ",yioniV.ów 
7,11J.hp!ńśNc/lo, osski,l' Unji tulopP.3k,i: 0

,.,u" ""l.*l,h.".n - *rt 
"rawcóq 

z p3nrN icbe&. yr\ , 7lonlam Ul Luópeiskie.,0
lic?baofcnolrżyńanycbdrogąeleklioniczną: 0

lv4t LlczBA oDRzt]coNYcH oFERT:0
ii,siilz"" i^ółcini ioNAwcy. h lóRFMu uDzltLo\o zAMówlENlA

z.nowrn. o"ło udlelo* "ryLon,}.on 
s,pólnle ubiesaią(Jń 5ię o udZieleni''

Nazwa wykohawcy: Zarys Inlema|ioóal Gloup sp, ż o.o, sp, K,
Email qkón,wcy: zoryś@żairs,com,pl
Ad.cs pocźowr| ul, Pod Borefu l3
Kodpoczló§Y:41 303

Wykónawca jest małyf/średnin pźedsiębiorcą]

wykonawca pochodzi z inncgo pańś§a czlonkołskiego Unii Duropejskiej:

wyłon aNc a poclBdz i z inncso p ańsb,a ni c b 9dąccgo cżłonki cn Unii Europcj skicj I

Ivijlxrorłrłłc,lł o crxIr wyBttANEJ oFERTy/ wARToścI zAwARTD uMowy oRAz o oFERTAcH z NAJNlż§zĄ l
NAJwYższĄ cENłKoszTEM

c€nr rrlbr',ćl oferty/ł,.tójć unonT 6?9966,00
olefu z nljniżsźą ceńą/koszteń 6799ó6 00
olena z ńaisfxzą ceny'koszlem 6?9966,00

lv7) Informacje nr lgn.t podłykonlwstła
Ńykmawm;Eewidujc powGEenić łykonania ozęści u ańó\,ienia pódwykonavcy/pod{ykomwcon

wańość lub pioccnlowa część zamówienia, jaka zostanie powieźona podłakónavcy lub podwykonawcon:

lv8) Ińaorn,,cj€ dodaiko§e:

czĘśćNR:3 NAzwA: zadadi. nr ]

tvl) DATA UDZIELENIA zAMówIENlAl o94 l /2020

lv2) cllkowita w*rość z.mółicnh
wartość bE vAT 35000,00

Iv3) iNFoRMAćJE o olERTAclł
Liczba otzynanych ofenj l

|,c;_,,ź},l 3-ych olen od ń,§.l- i',eo ch óPed,,§b,o, Js: l

lićzbi olr4manićh olcń od t}kondwców z innych pafutw człon}oBkich Unii Eurcpejstiej| 0

liczbad;m!ńictofetodwykonavcówzPrńśhłnićbędącyclrczlonkamiUniiEuroFjśldcj:0
liczbaofdoIźynanychdrcgqeIeklrcniczną: 0

lv4l LlczBA oDRzUcoNYcH oFERT| 0
ivłiŃl}rłł l łnnns wr roNAt! cŁ r(TóREvt l DzlELoNo ŁĄvówlE]\lA
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zmówienie rcstalo udzielone wykonawcon wśpólnie ubiesgjąoym §ię o udżielaie:

Nad6 sTkonBwcy: zalys l.&ńadonal Grclp §p, z o.o, sp, K
Eńail *ykonawcy] 2arys@2aryś,om,pl
A&s pocżosT|ul, Pod Bmćm l8
Kod pocńołt: 41,808

Wykonawca jeśl naĄEa/śre.lnin pżedsiębiorcą]

wykonasca pochodzi z ińnegó pańślwa czlonkowśkieco Unii Europejskiej:

wykonawca pochodzi z innegó pańślva nie bęącoBo członki€m Unii Eurcpejsłieji

tv,ó) lNToiMAcJA o cENtE VYBRANEJ oFERTY/ wARToŚcr ZAWARTEJ UMowY ollAz o omRTActl z NAJNIŻSZĄ I
NAJwYŹsą cENĄlKoszTEM

ccń, {ybrr ń€l oGrty/warloś ś un$§x 9 7l 45,00
ofeńa z ńajniższą ceńą&osżteń 97145,00
ofeńa z naj \ażsą cenąĄoszten 9 7 145,00

Iv7) Info.n!{e N lehlI pod}Tkon.wstw.
wyłonaNca pdiduj. poNi.ź.nic vykonania części zamówienia pod\akónawcy/podt}konawcon

waność lub procąlowa cz9ść znówicnia, jak! zostmie powićźoM podłakomwcy lub podnakonawcon:
Iv.8) rnlorn&j. do&rkoł€:

Iv9) UZASADNIENIE UDZIiIDNIA ZAMÓWBNIA w TRYBIE NEcocJAcJl BEz ocLosżENlA, zAMÓWIENIA z woLNDJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

Iv9,1) Podstaw. pĄ*n.
Poś9powanie provadzon€j€§l w trybic n, podśiilvic ań, usla$a}żp.

Iv9.2) Uzr§adnieni€ łyboru trybu
Nalgży podać uasadnienie faklyczne i prawne vyboru |rybu oFz *raśóić, dlaczeBoudzielgnig źńówigniajcst z8odn9 z pfupiśabi

POWiATOWy ZESPOL SZPITAI]
5ó 400 o|EŚNlcA

Ul A.lrrrI Kroiowei 1

cenlr l07] l 77-ó7-300, lox l011l77-67-307
NlP 9]'l1B4l07]]. ąe9 9329665Ąą
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