
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 1404-2015 z dnia 2015-01-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rybnik 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów budowlanych dla potrzeb SP 

ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia zawiera: Formularz asortymentowo - cenowy... 

Termin składania ofert: 2015-01-15  

 

Rybnik: Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala 

dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. 

Numer ogłoszenia: 114662 - 2015; data zamieszczenia: 15.05.2015 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 1404 - 2015r. 

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 materiałów budowlanych 

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 materiałów budowlanych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i 

Psychicznie Chorych w Rybniku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 

Formularz asortymentowo - cenowy (Załącznik nr 1 do SIWZ). Zamawiający zastrzega sobie 

prawo zakupu mniejszych ilości towaru niż podane w Załączniku nr 1. Z tego tytułu nie będą 

przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za już dostarczony 

towar. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianego towaru w obrębie 

asortymentu określonego w formularzu cenowym Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 1 

do SIWZ. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby 

Zamawiającego (wraz z rozładunkiem do pomieszczeń Magazynu Technicznego) na 

każdorazowe wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni od momentu złożenia zamówienia 

w godz. od 8.00 do 14.00. Rozładunek oznacza wyładowanie towaru przez Wykonawcę z 

pojazdu dostawczego oraz złożenie w Magazynie w miejscu wskazanym przez 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1404&rok=2015-01-05


Zamawiającego. Jeżeli termin dostawy wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami 

pracy Magazynu Technicznego 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 niniejszej 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. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia 

zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie ich nazw 

producenta lub nazw handlowych. 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): 44.14.00.00-3, 44.11.10.00-4, 44.19.00.00-8, 

44.19.20.00-2, 44.11.18.00-9. 

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: 1    

Nazwa: Materiały budowlane 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.02.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3. 

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



 P.P.H.U. BUD-CHEM ADAMEK SPÓŁKA JAWNA, Ul. Nowy Świat, 41-706 Ruda 

Śląska, kraj/woj. śląskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6488,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 7266,84 

 Oferta z najniższą ceną: 5336,97 / Oferta z najwyższą ceną: 14932,20 

 Waluta: PLN. 

 


