
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 88948-2015 z dnia 2015-04-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rybnik 
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy worków mikcyjnych, myjek, środków dezynfekcyjnych 
dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Przedmiot 
zamówienia został podzielony na 3 części... 
Termin składania ofert: 2015-04-30 

 
Rybnik: Dostawa worków mikcyjnych, myjek, środków 

dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - powtórka 

Numer ogłoszenia: 10975 - 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 88948 - 2015r. 
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: tak. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, 
ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, woj. śląskie, tel. 032 4328138, faks 032 4328169. 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa worków mikcyjnych, myjek, 
środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych w Rybniku - powtórka. 
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy 
worków mikcyjnych, myjek, środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 
części (pakiety): Pakiet 1 Worki mikcyjne, Pakiet 2 Myjki, Pakiet 3 Preparat do dezynfekcji kuchni. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący 
Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia 
zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów 
wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych. UWAGA: W Formularzu 
asortymentowo - cenowym, w kolumnie Nazwa producenta i nazwa handlowa/numer katalogowy - 
w przypadku, gdy nazwa handlowa numer katalogowy nie jest stosowana-y, należy podać symbol 
bądź skrót pozwalający na jednoznaczną identyfikację danego produktu, który mógłby być 
stosowany do zamówień w przypadku zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości towaru niż podane w Formularzu asortymentowo - 
cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ). Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne 
roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za już dostarczony towar. Dostarczany przedmiot 
zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim, 
zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego 
użytkownika (Dotyczy Pakietu 1, 2 i 3). Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać aktualne 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i stosowania w obszarze medycznym zgodnie z polskim 
prawem oraz prawem Unii Europejskiej. Wykonawca przedstawi, na każde żądanie 
Zamawiającego, aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i stosowania w obszarze 
medycznym zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, także przed 
rozstrzygnięciem postępowania przetargowego w ramach udzielanych wyjaśnień. Oferowany 
przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania: a)ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.); b)ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 
refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=88948&rok=2015-04-20


medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122 poz. 696 z późn. zm.). (Dot. Pakietu 1 i 2). Dostawy odbywać 
się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego (wraz z rozładunkiem do 
pomieszczeń magazynowych Apteki Szpitalnej) na każdorazowe wezwanie Zamawiającego w 
terminie do 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia w godz. od 8:00 do 14:00 od 
poniedziałku do piątku. Rozładunek oznacza wyładowanie towaru przez Wykonawcę z pojazdu 
dostawczego oraz złożenie w magazynie Apteki Szpitalnej w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego). Jeżeli termin dostawy wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy 
magazynu Apteki Szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym 
terminie dostawy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kart charakterystyki oferowanych 
produktów zgodnych z obowiązującymi aktualnie przepisami przy pierwszej dostawie danego 
produktu oraz do dostarczenia w czasie trwania umowy tych kart charakterystyki, w treści których 
nastąpiły zmiany (Dot. Pakietu 3). Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia z 
terminem ważności (przydatności do stosowania) nie krótszym niż 6 miesięcy, licząc od dnia 
dostawy do pomieszczeń magazynowych Apteki Szpitalnej. W przypadku stwierdzenia wad 
jakościowych towaru lub niedoborów ilościowych, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o 
powyższym Wykonawcę. Reklamacje ilościowe zgłaszane będą do 5 dni roboczych od daty 
dostawy, a jakościowe do 20 dni roboczych od daty ujawnienia wad. Wykonawca zobowiązany jest 
do uzupełnienia dostawy lub też dostarczenia towaru wolnego od wad, tożsamego pod względem 
jakościowym i ilościowym z towarem zamówionym, w terminie do 3 dni roboczych od momentu 
zgłoszenia. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania 
wymiany na wolny od wad w przypadku: 1)dostarczenia towaru złej jakości, 2)dostarczenie towaru 
niezgodnego z umową zamówieniem, 3)dostarczenie towaru w niewłaściwych opakowaniach. 
Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego ze zwłoką. 
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i przywozu towaru podlegającego wymianie na własny 
koszt. Strony dopuszczają możliwość zmiany ceny brutto przedmiotu umowy wyłącznie w 
przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, na podstawie pisemnego aneksu do umowy pod 
rygorem nieważności. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na 
poszczególne pakiety. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w 
ramach ustalonego pakietu na poszczególne pozycje asortymentowe. Zamawiający nie dopuszcza 
możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 
równoważnych przy zachowaniu norm i parametrów, jakimi charakteryzuje się przedmiot 
zamówienia opisany przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia zaoferowany przez 
Wykonawców składających oferty równoważne musi mieć parametry nie gorsze niż wskazane w 
SIWZ. Wykonawcy, którzy powołują się na rozwiązania równoważne są zobowiązani wykazać, że 
oferowany przez nich przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający nie zamierza 
wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie 
przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego 
systemu zakupów. 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8, 33.14.00.00-3. 

SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
Część NR: 2    
Nazwa: Myjki 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.06.2015. 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4. 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Zarys International Group Sp. z o. o., sp. k., Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie. 
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8600,00 PLN. 



IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 
NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 3936,00 

 Oferta z najniższą ceną: 3936,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10578,00 

 Waluta: PLN . 

 
 

Część NR: 3    
Nazwa: Preparat do dezynfekcji kuchni 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2015. 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3. 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2. 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Mixtum s.c. Jarosław Wilk, Stanisław Skura, 20 Stycznia 15, 32-700 BOCHNIA, kraj/woj. 
małopolskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5160,00 PLN. 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 
NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 2656,80 

 Oferta z najniższą ceną: 2656,80 / Oferta z najwyższą ceną: 4113,61 

 Waluta: PLN . 
 

 

 
 


