
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawy rękawic chirurgicznych i zabiegowych - III postępowanie.

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 4040256

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:
www.miniportal.uzp.gov.pl oraz www.bip.zoznamyslow.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 - III postępowanie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9106a7d7-e9ef-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00166366/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-01 12:20
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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 00009972/04/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 00121739/02

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

4.3.) Wartość zamówienia: 73800,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy rękawic chirurgicznych i zabiegowych – szczegółowy
wykaz artykułów określa załącznik do formularza oferty o nazwie formularz cenowy. 
2. Ilości artykułów 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).
3. Ilości podane w formularzu cenowym są orientacyjne i Dostawca nie może się na nie
powoływać w przypadku ich wykorzystania w zakresie danej pozycji cennika, a co się z tym
wiąże do sprzedawania artykułów po innych cenach jednostkowych niż podane w ofercie.
Zamawiający oszacował ilości na podstawie aktualnego zużycia. W przypadku niniejszego
zamówienia kluczową rolę odgrywa łączna wartość zamówienia, która będzie podana w umowie.
Dostawca zobowiązany jest do realizowania zamówienia tych artykułów w cenie przetargowej do
końca terminu realizacji umowy.
4. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z przepisami
obowiązującymi dla szpitali.
5. Zamawiający, sukcesywnie w miarę występujących potrzeb będzie każdorazowo ustalał
wielkość zamówienia (rodzaj i ilość artykułów, które należy dostarczyć).
6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich
elementów składowych przedmiotu zamówienia w obrębie danej części zostaną odrzucone. 
7. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod CPV:
33141420-0 (Rękawice chirurgiczne)
Dodatkowe kody (CPV): 
18424300-0 (Rękawice jednorazowe).
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8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w
SWZ i ofercie.
9. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego Namysłowskie Centrum Zdrowia Sp.
z o.o., ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów – (apteka szpitalna).
10. Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SWZ wraz z jej
załącznikami, wszelkimi zmianami do SWZ sporządzonymi w okresie przetargowym oraz za
uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które
mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonywanie dostaw.
11. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa,
aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub
odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie podpisania
umowy. 
12. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy zamówienia, po uprzednim zgłoszeniu
zamówienia faksem bądź w formie dokumentu elektronicznego do 96 godzin od momentu
zgłoszenia zamówienia w godzinach od 7:00 do 14:35, loco Apteka Szpitalna.

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

18424300-0 - Rękawice jednorazowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 90331,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 90331,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 90331,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
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7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group Sp. z
o.o. Sp. k.,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.3) Ulica: ul. Pod Borem 18,

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.5) Kod pocztowy: 41-808

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 90331,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę do
wysokości brutto 79.704,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset
cztery 00/100).Cena zaproponowana w najkorzystniejszej ofercie przewyższa tę kwotę o
10.627,20 zł brutto. Zamawiający zwiększa kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
niniejszego zamówienia do kwoty najkorzystniejszej oferty, czyli 90.331,20 zł brutto.
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