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Powiatowy Ze§pół szpitąli }Y olcśnicy: DosTAWA SPRZĘTU DLA PIŁĄcowNl ENDoSKoPtl
POWIATOWEGO ZESPOŁU SZPITALI

ocł,osZENIE o UDZIELENlU ZAMÓWIENlA - Do§tawy

ZamieszcZani€ ogłosżeniai
obowiążkowe

Ogłoszcnie dotyczy:
ZalIÓWicnia publicZncgo

ZarnóTvieuie dotyczy projcktu lub progranu rvspółfinanso\yanego zc środkółv Unii Buropcjskicj
nie

Zamówienie byIo przedmiotern ogk)sz€nia \Y Biuletynie Z món,ień Publicznych:
tak
NumcI ogłoszenia: ó(}7559-N-2020

Ogłoszenie o żmianie ogłoszenia zo§tało zamic§zczone W Biulctynie Zamówień l'ublicznyclr:
nie

SEKCJA l: ZAMAW|AJAeY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Z€spół szpitali w oleśnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 93296654000000, ui. ul.
Armii Knjowej 1,56-400 Oleśnica, woj, dolnośląskie, państwo Polska, tel, 7 \ 'l7 6'] 427,e-
n]ail przętargi@pzsolesnica,pl, faks 71 77 67 307.
Adles strony intemetowej (url):

I.2) RoDZAJ ZAMAWIAJĄCEGOI
I11ny| SPZOZ

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamalviającegoi
DOSTAWA SPRZĘTU DLA PRACOWNI ENDOSKOPII POWIATOWEGO ZESPOŁU
SZPITALI

Numer referencyjny Q eżeli dotyczy) :

PZSIPN/l5/2020
I1.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość clostalu usług lub robót
budowlaltych lub okłeślenie zapotrzebowania i wymagań ) a łv przypadku partner§tJvĄ
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, u§lugę lub roboĘ
budorvlane:

1, Prżedmiotem Zamówieniajest dostawa spźętu dla pracowni endoskopii Powiatowego Zespołu
Szpitali. 2, Szczegółowy opis przedmiotu zamówielria zawiera fomulaź asort}ĄIentowo-
cenowy nr 1 stanowiący załącznik do formulalza olefiowego (załącznik nr 1). 3. Ilości artykułów
podane w folmulażu asoftymentowo-cenowym sfużą do celów przeliczeniowych, Wykonawca
może zaproponować inne wielkości opakowań odpowiednioje przeliczając (zaokąglając do
pełnych opakowań w górę).4. Ilościpodane w fomularzu asortymentowo-cenowym są
orientacyjne i Wykonawca nie moźe się na nie powoływać w pfzypadku ich wykorzystania w
zakresie danej pozycji cennika, a co §ię z tym wiąże do sprzedawania atykułów po innych
cenaclr jednostkowych niż podane w ofercie, Zamawiający oszacował ilości na podstawie
aktualnego zużycia i zapotrzebowania, niejest w stanie określić ilości pacjentów, a tym samym

SEKCJA II: PRZEDMI
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materiałów, któIe będą nięzbędne w sżpitalu w okresię ręalizacji umowy, W pźypadku
ninieiszego Zamówienia kluczową rolę odgrywa łącżna wartość Zamówienia, która będzie
podana w unrowie, Wykonawca zobowiązanyjest do ręalizowania zaftówienia tych artykułó\ł w
cenie przetargowej do końca terminu Iealizacji umowy. 5. Zamawiający sukcesywnie w miarę
występujących potrżeb będzic każdorazowo ustalał wielkość zanrówienia (rodzaj i ilośó
afiykulów, które należy dostalczyć).

l1.4) lnJormacja o czgściach zamórvienia:
Zamórvienie bylo podzielone na części:

nie
II.5) Gló}vny Kod cPv: 33168000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

llLl) TRYB UDZlELENlA ZAMÓwlr,nlł
PlZetarg nieograniczony

III.2) ogłosz€nie dotyczy zakończenia dynamicznego sy§temu zakupów
nie

III.3) Inlbrmac,ie dodatkoweI

lv.l) DATA UDZIELENIA ZAMÓwlENlA,| ż3 l |1 12020

Iv.2) calkolvita wartość zamówienia
Wartość bez vAT 70571.00
waluta PLN

IV3) lNFoRMAcJE o oFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: l
w tym:
liczba otrzyllanych ofelt od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanyclr ofęrt od wykona$,ców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
licZba otrżymanych ofen od wykonawców z państw niebędących członkami Unjj Europejskiej:
0
liczba ofelt otrzymanych drogą clektroniczną: 0

IV.4) LICZBA oDRZUcoNYCH OFERT: 0
lV.5) \^Z\ĄA l ADREs wYKoNA\Ą cY. KTÓREMU LDZlELoNo zAMÓwlEN|A

Zamówienie Zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nic

Nazwa wykonawcyI Meditech x-Ray Sp. z o,o.
Email wykonawcy: €ndoskopia@meditech.p1
Adles pocu towy: ul, Wirowska 6
Kod pocztowy| 60-052
Mic.jscowość: Komonriki
Kraj/woj,: Polska

Wykonawca jest małym./średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodżi z innego państwa człoŃowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z inne8o państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

DZIELENIE ZAMO
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Cena lvybranej oferty/wartość umowy 16216,68
' Ofeńa z najniższą ceną/kosztem 76216,68
, Ofeńa z n ajwyższą cęnąkoszt9m'7 6216.68
. Waluta: PLN

Iv7) Informacje na temat podwykona}vstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Waltość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lttb
podwykonawcomI

Iv,8) Informacje dodatko\Ye;

tV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWmNIA W TRYBIE NECOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podśtarła prawna
Postępowanię prowadzonejest w trybie na podstawie alt, ustawy Pzp.

Iv.9.2) Uzaśadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnicnic faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jśsl ,/tsodne ż przeplsalni,
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