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Ogłoszenie nr 510153766-N-2019 z dnia 24-07-2019 r.

SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku: Dostawy narzędzi i
sprzętu do sprzątania na potrzeby wykonania zadania pn. "Kompleksowa poprawa warunków
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy personelu SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i

Psychicznie Chorych w Rybniku z uwzględnieniem działań szkoleniowych" - powtórka

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 
VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działania 8.3. Poprawa dostępu do
profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót
do pracy, dla poddziałania 8.3.2. Realizowanie aktywacji zawodowej poprzez zapewnienie
właściwej opieki zdrowotnej - konkurs

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 550313-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540105112-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Krajowy numer
identyfikacyjny 29293600000000, ul. ul. Gliwicka  33, 44-201  Rybnik, woj. śląskie, państwo
Polska, tel. 324 328 138, e-mail zam.publiczne@psychiatra.com, faks 324 328 169. 
Adres strony internetowej (url): https://psychiatria.com 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawy narzędzi i sprzętu do sprzątania na potrzeby wykonania zadania pn. "Kompleksowa
poprawa warunków oraz bezpieczeństwa i higieny pracy personelu SP ZOZ Państwowego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku z uwzględnieniem działań
szkoleniowych" - powtórka

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
DZz.380.3.14.2019.DGt.206

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 
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NAZWA: Narzędzia i sprzęt do sprzątania

Przedmiotem zamówienia są dostawy narzędzi i sprzętu do sprzątania na potrzeby wykonania
zadania pn. "Kompleksowa poprawa warunków oraz bezpieczeństwa i higieny pracy personelu
SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku z
uwzględnieniem działań szkoleniowych" - powtórka. Przedmiot zamówienia został szczegółowo
opisany w Formularzu asortymentowo - cenowym (załączniku nr 2 do SIWZ) oraz w Opisie
przedmiotu zamówienia (Załączniku nr 3 do SIWZ): Narzędzi i sprzęt do sprzątania. Kod i
nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika (CPV) 42999100-6 - odkurzacze inne niż
używane w gospodarstwie domowym; 43800000-1 - urządzenia warsztatowe; 39713400-7 -
maszyny do konserwowania. Wykonawca jest zobowiązany 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 (Załączniku Nr 2 do SIWZ) w kolumnie "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. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
opisanych w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający nie
dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający dopuszcza możliwość
składania ofert równoważnych przy zachowaniu parametrów, jakimi charakteryzuje się
przedmiot zamówienia opisany przez Zamawiającego w SIWZ. 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 w SIWZ. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy PZP. Zamawiający nie przewiduje wybierać
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje
zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu
zakupów.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 42999100-6

Dodatkowe kody CPV: 43900000-1, 39713400-7

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

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/07/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 23347.73 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
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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: Centrum Zaopatrzenia Medycznego "CEZAL" S.A. - Wrocław 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Widna 4 
Kod pocztowy: 50-543 
Miejscowość: Wrocław 
Kraj/woj.: dolnośląskie 

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 28905.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28905.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 31515.33 
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:

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. 


