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ogłosżenie nr 510542303-N-2020 z dnia ],4.I2,2020 r.

Powiatorvy Zespól Szpitali w oleśnicy: DoSTAWA ŚRoDKÓw ocgnoNy ttlDYWIDUALNEJ
ZWIĄZANYCH Z COVID 19 DLA POWIATOWEGO ZESPOŁU SZPITAL|

oGŁosZENIE o UDZIELENIU ZAMÓwlENlA - Do§tarYy

Zamieszczanie ogIoszenia :

obowiązkowe
ogłoszcnie dotyczy:

zanlórvicnia publicznego
ZamórYienie dotyczy projcktu lub programu w§pólfinansoryalrego ze środków Unii Europej§kiej

nie
Zamówienie byIo prżedmiotcm ogIoszenia w Biuletynie ZAmówicń Publićznych:

tak
Numer ogłoszenial 6 l 6853-N-2020

Ogloszenie o zmianie ogło§żenia zostalo zamieszczone tY Biuletynic Zamówień PubIicznychi
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zespół szpitali w olcśnicy, Krajowy numer idcntyfikacyjny 93296654000000, ut. ul.
Armii Krajowej 1,56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel,7l '1'7 67 427,c,
mail przetargi@pzsolęsnica,pl, faks 71 77 67 307,
Adres strony intęmętowej (url): wwwpzsolesnica.pl

I.2) RoDZAJ ZAMAWIAJĄCEGo:
I]ili'y: SPZOZ

II.1) Naztva nadana zamówicniu przez zanawiającego:
DOSTAWA ŚRODKOW OCI.IRONY lNDYWIDUALNEJ ZWIĄZANYCH Z COVID 19 DLA
PoWI-1!TOWECo ZESPoŁU sZPlTALI

NUmel referencYi ny (ieżeli dotyczy):
PZs/PN/19/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usłttg luh robót
buclowlanych lub określeĄie ząpotrzebowani.1 i wy ngą]i ) a w przypadku pąrtnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budorvlanei

1, Przedmiotem zamówieniajęst do§tawa środków ocfuony indywidualnej związanych z Covid
19 d]a Powiatowcgo Zespołu szpitali. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamóWienia zawiera
fonnularż asortymentowo-ccno\łJ nr 1 stanowiący załącznik do formularza oferlowego
(załącznik nr l), 3. llości artykułów podanę w formulażu asoftymentowo-cenowym służą do
celów przeliczeniowyclr, Wykonawca może żaploponować innę wielkości opakowań
odpowicdnioje przeliczając (zaokrąglając do pcłnych opakowali w górę). 4. Ilości poda e w
fomularzu asoftymentowo-cenowym są o entacyjne i Wykonawca nie może się na nie
powoływać w przypadku ich wykorzystania w zakresie danej pozycji cennika, a co się z tym
wiąże clo splzedarvania artykułów po innych cenach jediostkowyoh niż podane w ofercie.
Zamawiajqcy oszacował ilości na podstawic aktualnego Zużycia i Zapohżcbowanja, niejest w

II: PRZEDMI
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stanie określió ilości pacjentów, a tym samym matęriałów, którc będą niezbędnc w szpitalu w

okresie realizacji umowy. W przypadku niniejszego zanrówienia kluczową rolę odgrywa łqczna

wartośó zamówienia, która bgdzic podana w umowie. Wykonawca zobowiązanyjest do

rcalizowania zamówienia tych ańykułów w cenie przetargowej do końca terminu realizacji
umowy. 5. Zamawiający sukcesywnic w miarę występujących potrzcb będzie każdorazowo
ustalał wielkość zamówienia (rodzai i ilość ańykułów, któt,e należy dostalczyć).

II.4) Informaci:r o częściaclr zamówienia:
Zamówicnie bylo podzielone na części:

nic
II.5) Glówny Kod cPv; 39518000-6

Dodatko,iYc kody CPv| 33]98000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

l l1. 1) TRYB UDZlELENlA ZAMÓrł,IrNIł
Przetarg nicograniczony

lt1.2) ogloszenie dotyczy zakończenia dynamiczncgo §ystemu zakupótr
nic

III.3) Informacjc dodatkotvc:

Iv.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA,| 14/ l2/2o2o
Iv.2) calkowita wartość zamówienia

wartość bez vAT 905750.00
waluta PLN

Iv.3) INFORMACJE o oFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofęrt od wykonawców z innych pań§tw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofeń od wykonawców z państw niebędących człoŃami Unii Europejskiej:

0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Iv,4) LICZBA oDRzUcoNYcH oFERT: 1

Iv.si NAZWA I ADRES wYKoNAwcY, KTóREMU UDZIELoNo ZAMÓWIENIA
Zamówienie zo§tało udzielone wykonawcom wspólnie ubicgającym się o udziclenie;
nie

Nazwa wykonawcy: Zary§ Intemational Group Sp. z o.o. Sp. K.
Email wykonawcy : pnetar gi@zary s.pl
AdIe§ pocżtowy: ul, Pod Borem 18

Kod pocztowyi 41-808
Miejscowość: Zabrze
Krai/woi,: Polska

Wykonawca jest mąłym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii EuTopęjskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europęj skiej:
nie
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IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORĄZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej ofcrty/wartość umołry 1032561,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1032561.00
Ofcrta z naiwyż§zą cęną-/kosztem 103256l,00
Waluta: PLN

Iv.7) I[formacje na temat podwykona}vsttva
Wykonawca przcwiduje powicrzcnic wykonania części zatnówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wa ość lub plocentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

Iv8) Informacje dodatkorve:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENlA W TRYBIE NECOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

Iv.9.1) Pod§tawa pra\Yna
Postępowanie prowadzone jest w trybic na podstawie a , ustawy Pzp.

Iv.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie laktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dJaczcgo
rlJzieIenic zalnówicnia je§l żgodne z przeplsi!nt,

POWIATOWY ZusPOŁ §ZPITAI,I
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