
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawy rękawic chirurgicznych i zabiegowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 160216463

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Oleśnicka 4

1.5.2.) Miejscowość: Namysłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 40 40 256

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zoznamyslow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zoznamyslow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
bip.zoznamyslow.pl, https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawy rękawic chirurgicznych i zabiegowych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed269d93-b3dc-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00068614/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-31 08:10
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009972/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawy rękawic zabiegowych i chirurgicznych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00054202/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.3.2021.LD

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są dostawy rękawic chirurgicznych i zabiegowych – szczegółowy
wykaz artykułów określają załączniki do formularza oferty o nazwie formularz cenowy. 

1. Dostawy rękawic chirurgicznych i zabiegowych - część 1.

Ilości artykułów oraz opis podane są w załączniku do formularza oferty służą do celów
przeliczeniowych, wykonawca może zaproponować inne wielkości opakowań odpowiednio je
przeliczając (zaokrąglając do pełnych opakowań w górę).

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141420-0 - Rękawice chirurgiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.5.5.) Wartość części: 0 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są dostawy rękawic chirurgicznych i zabiegowych – szczegółowy
wykaz artykułów określają załączniki do formularza oferty o nazwie formularz cenowy.

2. Dostawy rękawic chirurgicznych i zabiegowych - część 2.
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1. Ilości artykułów oraz opis są podane w załączniku do formularza oferty służą do celów
przeliczeniowych, wykonawca może zaproponować inne wielkości opakowań odpowiednio je
przeliczając (zaokrąglając do pełnych opakowań w górę).

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141420-0 - Rękawice chirurgiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.5.5.) Wartość części: 0 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są dostawy rękawic chirurgicznych i zabiegowych – szczegółowy
wykaz artykułów określają załączniki do formularza oferty o nazwie formularz cenowy. 

3. Dostawy rękawic chirurgicznych i zabiegowych - część 3.

Ilości artykułów oraz opis są podane w załączniku do formularza oferty służą do celów
przeliczeniowych, wykonawca może zaproponować inne wielkości opakowań odpowiednio je
przeliczając (zaokrąglając do pełnych opakowań w górę).

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141420-0 - Rękawice chirurgiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.5.5.) Wartość części: 0 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zakończenie postępowania: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia
publicznego na podstawie art. 256 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019r poz.2019 z późn. zmianami), ze względu na okoliczności
powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
Uzasadnienie unieważnienia: W przypadku gdy zmiany treści ogłoszenia oraz specyfikacji
warunków zamówienia istotnie zmieniają charakter zamówienia Zamawiający 
Zobowiązany jest unieważnić postępowanie.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
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5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego na podstawie art.
256 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r poz.2019 z
późn. zmianami), ze względu na okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania
jest nieuzasadnione.
Uzasadnienie unieważnienia: W przypadku gdy zmiany treści ogłoszenia oraz specyfikacji
warunków zamówienia istotnie zmieniają charakter zamówienia Zamawiający 
Zobowiązany jest unieważnić postępowanie.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego na podstawie art.
256 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r poz.2019 z
późn. zmianami), ze względu na okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania
jest nieuzasadnione.
Uzasadnienie unieważnienia: W przypadku gdy zmiany treści ogłoszenia oraz specyfikacji
warunków zamówienia istotnie zmieniają charakter zamówienia Zamawiający 
Zobowiązany jest unieważnić postępowanie.
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