
Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 388034-2014 z dnia 2014-11-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rybnik 
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa, drobiu i ryb dla potrzeb SP ZOZ 
Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Przedmiot 
zamówienia został podzielony na 3 części (pakiety):Pakiet 1 - Mięso wieprzowe... 
Termin składania ofert: 2014-12-05  

 

Rybnik: Dostawa mięsa, drobiu i ryb dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 
Numer ogłoszenia: 5356 - 2015; data zamieszczenia: 09.01.2015 
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: 388034 - 2014r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie. 

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 mięsa, drobiu i ryb dla 
potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne 
dostawy mięsa, drobiu i ryb dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych w Rybniku. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części 
(pakiety): Pakiet 1 - Mięso wieprzowe i wołowe; Pakiet 2 - Mięso drobiowe; Pakiet 3 - Ryby. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz asortymentowo - cenowy 
stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych 
ilości/wartości towaru niż podane w załączniku nr 1. Z tego tytułu nie będą przysługiwały 
Wykonawcy żadne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za już dostarczony towar. Dostawy 
odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do 3 dni od złożenia zamówienia 
przez Zamawiającego, wraz z rozładunkiem, do pomieszczeń magazynowych Kuchni od 
poniedziałku do piątku, w godz. od 6.00 do 13.00. Zamawiający wymaga aby dostawa 
asortymentu z pakietu nr 1 (Mięso wieprzowe i wołowe) realizowana była 3 razy w tygodniu, 
od poniedziałku do piątku do godziny 07:00 rano. Zamawiający wymaga aby dostawa 



asortymentu z pakietu nr 2 (Mięso drobiowe) realizowana była 3 raz w tygodniu, od 
poniedziałku do piątku do godziny 07:00 rano. Zamawiający wymaga aby dostawa 
asortymentu z pakietu nr 3 (Ryby) realizowana była 2 raz w tygodniu, do godziny 12.00. 
Jeżeli termin dostawy wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Kuchni 
Szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie dostawy. 
Wykonawca gwarantuje stałość cen oferowanego towaru przez cały okres trwania umowy. 
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. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych towaru lub 
niedoborów ilościowych, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o powyższym Wykonawcę. 
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 od momentu zgłoszenia. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy 
przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na wolny od wad w przypadku: 
dostarczenia towaru złej jakości, dostarczenie towaru niezgodnego z umową/zamówieniem, 
dostarczenie towaru w niewłaściwych opakowaniach. Zamawiającemu przysługuje prawo 
odmowy przyjęcia towaru dostarczonego ze zwłoką. Zamawiający dopuszcza możliwość 
składania ofert częściowych na poszczególne pakiety. Zamawiający nie dopuszcza 
możliwości składania ofert częściowych w ramach ustalonych pakietów na poszczególne 
pozycje asortymentowe. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje 
udzielania zamówień uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia 
dynamicznego systemu zakupów.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.11.00.00-2, 15.11.10.00-9, 
15.11.96.00-1, 15.22.00.00-6, 03.31.10.00-2, 15.22.10.00-3, 15.24.00.00-2, 15.11.20.00-6, 
15.11.30.00-3, 15.11.11.00-0. 

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: Mięso drobiowe 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.01.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 



• ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA DROBIU MARICA Spółka Jawna J.M.E.K. Wróbel, 
Ul. Straconki 20, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 105015,00 PLN. 

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

• Cena wybranej oferty: 108612,00 
• Oferta z najniższą ceną: 108612,00 / Oferta z najwyższą ceną: 108760,57 
• Waluta: PLN. 

 
 


