Firefox

1z7

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/a6e090d3-ec49-4dea-8a56-ffd9...

Ogłoszenie nr 510133093-N-2020 z dnia 22-07-2020 r.
Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna: Dostawa środków ochrony osobistej,
związanej z przeciwdziałaniem koronawirusowi, do Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka
Akcyjna
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji projektu: „Podniesienie wydajności leczenia chorób
cywilizacyjnych poprzez przebudowę i remont pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego w budynku
Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna wraz z dostawą sprzętu me-dycznego do
przebudowanych i wyremontowanych pomieszczeń”, w ramach Osi prioryte-towej X Inwestycje w
infrastrukturę społeczną, Poddziałania 10.1.1. Infrastruktura ochro-ny zdrowia w zakresie
profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu, Regionalnego Pro-gramu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (Konkurs nr RPOP.10.01.01-IZ.00-16-001/19), w
zakresie wykonania wydatków związanych z prze-ciwdziałaniem koronawirusowi.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 541371-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540092651-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna, Krajowy numer identyfikacyjny
16021646300000, ul. ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77
40 40 248, e-mail sekretariat@zoznamyslow.pl, faks 77 40 40 250.
Adres strony internetowej (url): www.namyslow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa środków ochrony osobistej, związanej z przeciwdziałaniem koronawirusowi, do
Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZM.I.272.16.2020.MA.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
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budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1. Przedmiot zamówienia: Dostawa środków ochrony osobistej, związanej z przeciwdzia-łaniem
koronawirusowi, do Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna. Przedmiot
zamówienia dotyczy realizacji projektu: „Podniesienie wydajności leczenia chorób
cywilizacyjnych poprzez przebudowę i remont pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego w
budynku Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna wraz z dostawą sprzętu medycznego do przebudowanych i wyremontowanych pomieszczeń”, w ramach Osi prioryte-towej
X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałania 10.1.1. Infrastruktura ochro-ny zdrowia w
zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu, Regionalnego Pro-gramu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (Konkurs nr RPOP.10.01.01-IZ.00-16-001/19), w
zakresie wykonania wydatków związanych z prze-ciwdziałaniem koronawirusowi. Zamówienie
składa się z 5 części: ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ - CZĘŚĆ 1. ŚRODKI OCHRONY
OSOBISTEJ - CZĘŚĆ 2. ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ - CZĘŚĆ 3. ŚRODKI OCHRONY
OSOBISTEJ - CZĘŚĆ 4. ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ - CZĘŚĆ 5. 2. Szczegółowe opisy
przedmiotu zamówienia, w tym opisy minimalnych wymagań zawarte są w Formularzach
cenowych załącznikach nr 2 do Formularza oferty. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować
zamówienie na zasadach i warunkach opisa-nych w SIWZ i ofercie. 4. Przedmiot zamówienia
należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz innymi przepisami prawa
regulującymi wymagania w zakresie ergonomii, bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości. 5. Kody
i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 33199000-1 Odzież
medyczna. Dodatkowe kody CPV: 24455000-8 Środki odkażające. 33141000-0 Jednorazowe,
niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne. 33631600-8 Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne. 6. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi
przepisami pra-wa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób
mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie podpisania umowy. 7. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Liczba części: 5. Oferty
lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: jednej
lub wszystkich części. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych
przedmiotu zamówienia w obrębie danej części zostaną odrzucone. 8. Zamawiający nie
dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający nie przewiduje
możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy. 10.
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom
wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za nale-żyte
wykonanie tego zamówienia. 11. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez
Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu
zamówienia Podwy-konawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o
podwykonawstwo, przez któ-rą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze
odpłatnym, której przedmio-tem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia
publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym
podmiotem (Podwykonawcą). 12. Dodatkowo w przypadku gdy Wykonawca korzysta z
podwykonawców, na których zaso-by powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy,
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowiązany jest w przypadku zmiany lub rezygnacji z
podwykonawcy wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia. 13. W
przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne sformułowanie. Jeżeli
Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamó-wienie
zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy. 14. Informacja o możliwości
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udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podsta-wie art. 151a ustawy:
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na po-czet wykonania zamówienia.
15. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisa-nych
w SIWZ i ofercie. 16. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego – apteka
szpitalna/magazyn szpi-talny.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 33199000-1
Dodatkowe kody CPV: 24455000-8, 33141000-0, 33631600-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ - CZĘŚĆ 1.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 125001.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: ANMAR Sp. z o.o. Sp. k.,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Strefowa 22,
Kod pocztowy: 43-100
Miejscowość: Tychy
Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
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Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 40500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 40500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 95085.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ - CZĘŚĆ 2.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 43338.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: CMS Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Boya-Żeleńskiego 25C
Kod pocztowy: 35-105
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 13020.00
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Oferta z najniższą ceną/kosztem 13020.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18591.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ - CZĘŚĆ 4.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 25500.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: ZARYS International Group Sp z o. o. Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pod Borem 18
Kod pocztowy: 41-808
Miejscowość: Zabrze
Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 29400.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 29400.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29400.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

2020-07-22, 08:51

Firefox

6z7

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/a6e090d3-ec49-4dea-8a56-ffd9...

podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ - CZĘŚĆ 5.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 14612.04
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Biachem Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Sowlany,ul. Alejkowa 21/B9
Kod pocztowy: 15-528
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4590.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4590.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6708.73
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
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IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ - CZĘŚĆ 3
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Przetarg unieważnia się w części nr 3 na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami), ponieważ
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu z
zastrzeżeniem pkt. 2 i 3. Do części nr 3 w terminie nie wpłynęła żadna oferta.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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