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Ogłoszenie nr 5] 0542630-N-2020 z dnia 14.12.2020 t.

Powiatowy Zespół szpitali w oleśnicy: DosTAwA MATIRIAŁÓW HIGIENICZNYCH,
OBŁOŻEŃ, PIELUCHOMAJTEK DLA POWIATOWEGO ZESPOŁU SZPITALI

oGŁoszENIE o UDZIELENIU ZAMÓWIENtA - Dostawy

Zamic§zczanic ogło§zcnia:
obowiązkowe

Ogłoszcnic dołyczy:
zallówicnia publiczncgo

Zamówicnic dotyczy projektu lub programu wspólfilransowancgo z€ środków Unii Europej§kiej
nie

Zamówienie bylo plzedmiotem ogloszeDia w Biuletynie Zamórvień Publicznychl
tak
Numcr ogłoszcnia: 6 1 6963-N-2020

Ogłoszcnic o zmianie ogłoszenia zostalo zamieszczonc w BiulctyDic Zamówień Publicżnych:
nie

SEKCJA l: ZAMAWIAJACY

I. l) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zespół szpitali w oleśnicy, Krajowy numel identyfikacyjny 93296654000000, ul. ul.
Annii Krajowej 1,56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel.71 '77 6'7 42'7,e-
mail prżętargi@pz§ole§nica.pl, faks 71 77 67 307.
Adres strony intemetowej (url)i www,pż§olę§nica.pl

I.2) RoDZAJ ZAMAWIAJĄCEGo:
InnY SPZOZ

II.1) Naztva nadana żamówieniu przcz zamawiająccgo:
DOSTAWA MATERIAŁÓW HIGIENICZNYCH, OBLOZEŃ, P]ELUCHOMAJTEK DLA
POWIATOWEGO ZESPOŁU SZPITALI

Numer referencyjny(i eżel i do t!cz|) :

PZslPN/18/2020
IL2) Rodzaj zamórvienia:

Dostawy
lI.3) Krótki opi§ przcdmiotu zamólvi€nin (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dosta\,, ttslttg lub ttlbót
budowlanych lub określenie ząpolrzebowąnią i ,,ły agań ) 

^ 
w przypadku partncr§twa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innołYacyjny produkt, usługę lub roboty
budo\rlane:

l, Przedmiotem zamówicniajcst dostawa materiałów higienicznych, obłożeri, pieluchomajtek dla
Powiato\\.ego Zcspofu Szpitali, 2, Szczególowy opis pźednliotu zatnówienia zawierajq
fbnnularze asońymentowo-ccnowe nr 1-7 stanowiące załącznik do lbrmularza ofertowego
(żałącznik nr 1),3. Ilości artykułów podane w tbmularzach aso ymentowo-cenowych służą do
ce]ów przelicżeniowyoh, Wykonawca może zaproponować innc wiclkości opakowań
odpowicclnio jc przclicu ając (zaokrąglając do pełnych opakowań W górę), 4. Ilości podane w
lbmularzach asoltymentowo-cęnowych są oaicntacyjnc i Wykol1awca nic możc siq na nic
powoĘlłać w przypadku ich rvykorzystania w zakresie danej pozycji cennika, a co się z tym
wiąże do sprzedawania ańyl:ułów po innych ccnachjednostkowych niż podane w ofercie.
Zan,lawiajqcy oszacował ilości na pod§tawic aktualnego zużycia i zapotrzębowaL]ia, Lliejest w

A II: PRZEDMI
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stanię określić ilości pacjęntów, a tym samym materiałóW, którc będą niezbędnę w szpitalu w

okresie realizacji umowy. W przypadku niniejszego zamórvienia kluczową rolę odgrywa łączna

wartośó zamówicnia, która będzic podana w umowie, Wykonawca zobowiązanyjest do

rcalizowania zamówienia tych ańykułów w cenic przetafgowej do końca teminu lealizacji
umorvy, 5, Zamawiający sukccsywnie w miarę wyst§pujących potrzcb będzic każdorazowo

ustalal rvielkość zamówicnia (rodzaj i ilość artykułóW które należy dostarczyć)-

II.4) Informacja o częściach zamówicnia:
Zamó\i ienie b] lo podliclone na części:

tak
II.5) Głótvny Kod CPv| 395l8800-6

Dodatkowe kody cPv| 33198000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

Il1.1) TRYB L DZIELENlA ZAMÓwlENlA
Przetarg nieoglaniczony

IlI.2) ogIÓszenie dotyczy zakończ€nia dynamicznego systemu uakupót\
nie

-lI1.3) Inlormacjc dodatkow€;

czĘŚc NR| 1 NAZWA: Zadanię l

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnicnia postępowania:

Porlstawa prawna: Zgodnie z ań. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień pub]icznych

(Dz,u,201ą.1843 z p;żn. zrl) ,lamawiający unicważnia postępowanie o udzielenic zamówienia

ieżeli: l . nie zlożono żcdncj oferty niepodlegającej odrzuceniu, albo nie wpĘnął żaden wniosek o

iopuszczenie do u,lzisfu w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającemu rłykhrczeniu z

zaŚtrzeźenicm pkt, 2 i 3". UŻasadnienie faktyczne i prawne: Zamawiający w§zczął po§tępowanic o

uclziclenie zamówienia publiczncgo. W terminie wyznaczonyn przez Zanawiającego to jest do

dnia 04 gnrdnia 2020 roku do godziny 09:00 nie wpĘnęła żadna oferla na zadanie 1, dlatcgo

należało unieważnić.

cZĘŚC NR: 2 NAZW | Zadanic 2

Iv.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1111212020

Iv.2) całko}vita \Yartość zamówienia
wartość bez VAT 65127.90
waluta PLN

rV3) INFoRMACJE o oFERTACH
Liczba otrzyrnanych ofcrt: 2
w tym:
liczba otrzyrnanych ofert od mĄch i średnich pzedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanyclr ofert od wykonawców z iinych państw członkorvskiclr Unii Europcjskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców ż państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0
licżba ofefi otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Iv.4) LICZBA 0DRZUCoNYCII oFERT: 0

ivsj N,łzwł r,łonrs wyKoNAwCt KTóREMU UDzIELoNo zAMó\ IENIA
Żamórvienie zostało udzielone wykonawconr wspóinie ubiegającyrn się o udzielcnic:
nie

2l?
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Nazwa wykonawcy: Zarys Intemational Group Sp. z o.o. Sp, K,
Emai1 wykonawcy; zarys@zarys.com,pl
Adres pocztowyi ul. Pod Boręm l8
Kod pocztowy: 41-808
Miejscowość: Zabrze
Klaj/woj.: Polska

Wykonawca jcst małym/śrcdnim przcdsiębiorcąl
tak
Wykonawca pochodzi ż innego państwa członkowskicgo Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nic będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENrE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ o oFERTACH Z NAJNrŻsZĄ | NAJWYŻsZĄ cEN4!/KosZTEivI

cena tYybranej oferty/wartość umowy 59005.26
ofe a z najniżsżą ceną/kosztem 59005.26
Ofcrta z naJwyższą cęną./ko§ztęm 69743,16
waluta: PLN

Iv.7) lnlormacje na t€mat podwykona}y§t\ya
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zanówienia, jaka zostanie powicrzola podwykonawcy lub
podrvykonawcom:

IV,8) lnformacje dodatkowe:

czĘŚc NR:3 NAZWA| Zadanie 3

Ivl) DATA UDZlELEN|A ZAMÓWIEN|A: l4 l2 2020
lV.2.) calko\vila \i ar(ość lamówienia

wartość bez vAT 236432.60
watuta PLN

IV3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: l
w tym:
liczba otrzymanych ofert od mĄch i średnich przedsiębiorstw: l
liczbaotrzylanychofertodwykonawcówzinnychpaństwczłoŃowskichUniiErrropejskiej:0
liczba otrzymanych ol'ert od wykonawców z państw niebędących człoŃami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektronicżną: 0

Iv.4) LICZBA ODRZUCoNYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA l ADREs wYKoN^wcY, KTÓREML UDZlELoNo ZAMÓwlENl^

Zamówicnic zostało udziclonc wykondwcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zarys Intemational Group sp. z o.o. sp. K.
Email wykonawcyI zary§@zarys,com.p1
Adles pocztowy: ul. POD boręm 18
Kod pocztowy: 41-808
MięjscoWość: Zabżę
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/śreclnim przcdsiębiorcą:

3l7
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tak
Wykonawca pochodzi z inncgo państwa czlonkowskicgo Unii Europejskiej;
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europej skiej:

nię
Iv.ó) INI"oRl\lAcJA o CtrNIE WYBRANEJ OFERTY/ wARToscI ZAWARTEJ
UMÓWY ORAZ o OFERTACII Z NAJNIżSZĄ I NAJWYżSZĄ CENĄ/KoSZTEM

Cenn łvybranej ofcrty/wartość umorrry 117123,19

ofelta ż najniższą ccną/kosztem J l7123.19
ofefia z najwyższą ceną/kosztcm 1 l7123.19
Wa]uta: PLN

Iv.7) Informacje na temat podrvykonaw§twa
Wykonawca przcwiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawoy/podwykonawcom
nię

Wańość lub proceitowa część zamóWicnia, jaka żostanic powierzona podwykooawcy lub
podwykonawcom:

Iv8) Informacj€ dodatkolve:

cZĘŚC NR:4 NAZWA: Zadanie 4

Iv.t) DATA UDZIELENLĄ ZAMÓWIENIA I4l|2l2o2o
Iv.2) całko}vita wartość zamówienia

wartość bez vAT 100l80,00
waluta PLN

IV3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otżymanych ofert: l
w tyn1:

liczba ottżymanyclr ofert od matyclr i śrcdniclr przedsiębiorstw: 1

1iczbaotrzymanychofeńodwykoDawcówzinnyohpailstwczłoŃowskichUniiEuropciskiej:0
lic7,ba otrzymanych ofe od wykonawców z państw nicbęClących członkami Unii Europejskiej:

0
liczba ofeit otrzymanych drogą clektroniczną: 0

Iv.4) LICZBA oDRZUcONYCIl oFERT: 0
Iv.5i NAZWA I ADRES wYKoNAwcY, KTÓRiMU UDZIELoNO ZAMóW|ENIA

Zafiówienie zostało uclzielone wykonawcoIn wspólnic ubiegającym się o rrdzielcnie:

nie

Nazrva wykonawcy: Lolrmann & Rallschcr Polska Sp. z o.o,

Enai1 wykonarvcy: iZabella.nitęk@p1,1rmcd,oom
Adres pocżlo\ryI ul. Moniuszki 14

Kod pocztowy: 95-200
Miej scorł,ość: Pabianice
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest nrałym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europcjskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nic będąoego członkiem Unii Europcjskiej:
nlc

Iv.6) INFORNIACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ
UMÓWY oRAZ o OFERTACH Z NAJNIżSZĄ I NAJwYźszĄ CENĄ/KoSZTENI

cena wybranej ofclty/wartość umowy 1'14228.84
oferta z najniższą ccną/kosztem 174228.84
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Ofeńa z najwyższą cenąkosztem 1'74228,84
Waluta: PLN

IV7) Informacje na temat podłYykonawstrYa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcon,l
nie

Wańość lub plocentowa cżęśó żamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

czĘŚc NR: 5 NA7-WA: Zadanic 5

lV.l) DATA UDZlELENlA ZAMÓwle llł, 11,12.2020
Iv.2) calkowita rvar(ość zalnówienia

wartość bcz vAT l58345,00
waluta PLN

IV3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofcfi: 2
w tym:
liczba otrzymanyclr ofeń od małych i średnich przedsiębiorstw| 2
liczba ohzymanych ofert od wykonawców ż innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzy]nanych ofcń od wykonawców z państw niebędących członłami Unii EulopejskiejI
0
liczba ofert otrzynunych C]rogą ęlęktroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
Iv.s) NAZWA I ADRES wYKoNAwCY, KTÓREMU UDZIELoNo ZAMÓwlENlA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenic:
nic

Nazwa wykonawcy: Torutiskie Zakłdy Materiałów Opatrrrnkowych S,A.
Email wykonawcy: ma1 gorzata,kaminska@tzmo-global,com
Adres poozto\Ę/: ul, Zółkiewskiego 20126
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruri
Kraj/woj,: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przcdsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
wykonawca pochodzi z inncgo państwa nie będącego członkicm Unii Europcjskicj:
nie

Iv.6) INFoRMACJA o CENIE WYBIłANEJ oFERTY/ WARToŚcI ZAl ARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

cena }vybranej oferty/łvartość umowy 137261.25
oiilta z najniższą ceną/kosżtem l37261.25
oferta z najwyżsżą ceną/kosztem l66241.25
Waluta: PLN

Iv.?) Informacj€ na t€mat podwykonarvśt\Ya
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcoln:

5lI
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Iv.8) Informacjc dodatkoweI

czĘŚC NR:6 NAZWA: Zadanie ó

Iv.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENI A,| l 4 l 1 2 lż020
Iv.2) całkolvita wartość zamólYicnia

wartość beż vAT 81965.00
waluta PLN

Iv,3) INFoRMACJE o oFERTACH
Liczba ot.zymanych ofeń: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofe od małyclr i śrcdniclr przedsiębiorstw: l

liczba otrzimanych ofeń od wykonawców z innych państw cżłonkow§kich Unii Eulopojskicj: 0

liczba otrzymanych ofcrt od wykonawców z pańslw niebędących członkami Unii Europejskicj:

0
liczba ofert otrzymanych drogą elcktlonicznąl 0

IV4) LICZBA oDRZUcoNYcH oFERT: 0
ivsi Nłzwł t,łlnEs wyKoNAwc! KTóREMu uDzIELoNo zAMówlENlA

Żamówicnie zostało udzielonc wykonawcoIn wspólnic ubiegającyn się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Zarys Internatjonal Group Sp. z o.o. Sp. K.
Enail wykonarvcy: zarys@zarys,com
Adres pocztowy: ul, Pod Borem 18

Kod pocztowy| 4L-808
Micjscorvość: Zabrze
Kraj/woj,: Polska

Wykonawca jcst małym/śrcdnim przcdsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Urrii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z irrnego pairstwa nic będącego członkiem Unii Europejskiej:

nle
IV.6) INFORMACJA O CENlE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ
UMÓWY OR,ĄZ O OFERTACH Z NAJNIŹSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ!/KOSZTEM

Cena \iybrancj oferty/wartość umowy 97370,10
oferta Z najniższą ceną/kosztem 97370.10
ofefia z najrvyższą ceną/kosztcm 97370,10
Wal a: PLN

lv.7) Informaci€ na temat podwykona,w§twa
Wykonawca przewidujc powierzenie wykonania części zan]ówienia
podwykonawcy/podwykonawcoIn
nie

Wańość lub procentorva część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawconr:
Iv.s) lnformacje dodatkorve:

czĘŚc NR:7 NAZWA: Zadanie 7

IV1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIEN|A| 14l|212020
Iv.2) całko}vita §,artość zamórvienia

Wartość bcz vAT 2418l4,50
waluta PLN

Iv.3) INFORMACJE O OFERTACH

6]7
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Licżba otrzymanych ofęń| l
w tym:
1iczba otrZymanych olcrt od nrałych i ślednich przcdsigbiorstw: 1

liczba otrzymanych ofeIt od wykonawców z innych państw człoŃowskich Unii Europę.jskięj| 0
1iczba otzymanych ofelt od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europe.jskiej;
0
liczba ofęrt otrzymanych drogą clektroniczną: 0

Iv,4) LICZBA oDRZUCoNYcH oFERT| 0
IV.5) NAZwĄ l 

^DREs 
\Ą YKoNAwcY, KTÓREN|U UDZlELoNo ZAMÓrł IeNlł

Zamówienie zostało udzieJone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zarys Inteinational Group Sp. Z o,o, sp, K.
Emai1 wykonawcy: zarys@zalys,com
Adres pocztoŃy| ul. Pod Borein l8
Kod pocztowy: 41-808
Micjsoowość: Zabrze
Klaj/woi,: Polska

Wykonawca jęst małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unji Europejskiej:
nic
Wykonarvca pocho<lzi z inncgo państwa nie będącego człoŃiem Unii Europejskiej:
nie

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

Ccna rłybranej oferty/wartość umolvy 259 1 09,82
oferta z najniżsżą ceną/kosztcm 259109,82
oferta z najWyższą ceną/kosżtem 259109,82
WalutaI PLN

IV7) Inlbrmacjc na temat podrvykolraw§trva
Wykonawca przewiduje poWierzenie wykonania cZęści zamóWienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Waltość lub plocentowa część zamówienia, jaka Zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

Iv8) Informacje dodatkotvei

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENlA W TRYBlE NEGoCJACJI tsEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

Iv.9.1) Pod§tawa prawtla
Postępowanie plowadzone je§t w trybie na pod§tawie ań. ustawy Pzp,

Iv.9.2) Uzasadnienie }tyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktycznc i prawnc wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaozego
ud7ielenie żalnó$ ieniajcsl 7godnc / prlcpi§aIni.

lJovi JNi'l rlvY żflSPol, SZPITAj,I
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