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Ogłoszenie nr 55208 - 2017 z dnia 2017-03-30 r.
Zamość: Dostawa i montaż wyposażenia, ur ządzeń medycznych or az pomocy dydaktycznych do pr acowni kier unku pielęgniar stwo Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu
OGŁ OSZENI E O UDZI EL ENI U ZAM ÓWI ENI A Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy proj ektu lub progr amu współfinansowanego ze środków Unii Europej skiej
nie
Nazwa proj ektu lub progr amu
Zamówienie było pr zedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 372948-2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

SEK CJA I : ZAM AWI AJĄCY
Postępowanie zostało pr zeprowadzone pr zez centr alnego zamawiaj ącego
nie
Postępowanie zostało pr zeprowadzone pr zez podmiot, któremu zamawiaj ący powier zył/powier zyli pr zeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało pr zeprowadzone wspólnie pr zez zamawiaj ących
nie
Postępowanie zostało pr zeprowadzone wspólnie z zamawiaj ącymi z innych państw członkowskich Unii Europej skiej
nie
W pr zypadku pr zeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiaj ącymi z innych państw członkowskich Unii Europej skiej – maj ące
zastosowanie kr aj owe pr awo zamówień publicznych::
I nfor macj e dodatkowe:
I . 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, krajowy numer identyfikacyjny
6004411400000, ul. ul. Pereca 2, 22400 Zamość, państwo Polska, woj. lubelskie, tel. 084 6383555, 6383444, faks 846 383 500, e-mail
rektorat@pwszzamosc.pl
Adres strony internetowej (URL): http://www.pwszzamosc.pl
I . 2) RODZAJ ZAM AWI AJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
I .3) WSPÓL NE UDZI EL ANI E ZAM ÓWI ENI A (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z
zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w
imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEK CJA I I : PRZEDM I OT ZAM ÓWI ENI A
I I .1) Nazwa nadana zamówieniu pr zez zamawiaj ącego:
Dostawa i montaż wyposażenia, urządzeń medycznych oraz pomocy dydaktycznych do pracowni kierunku pielęgniarstwo Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu
Numer referencyj ny (jeżeli dotyczy):
AI-261-03/JA/16
I I .2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
I I .3) K r ótki opis pr zedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań ) a w pr zypadku par tner stwa innowacyj nego - określenie zapotr zebowania na innowacyj ny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia, urządzeń medycznych oraz pomocy dydaktycznych do pracowni kierunku
pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
określający parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy zawiera
załącznik nr 1 stanowiący integralną część SIWZ. 3.Zamawiający podzielił zamówienie na 43 części i dopuszcza możliwość składania ofert
częściowych. Wykonawca ma możliwość złożenia oferty na dowolną ilość części składających się na przedmiot zamówienia, określonych w
załączniku nr 2 do SIWZ (podział na części). (Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. W związku z tym, każdą
wyspecyfikowaną część należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia /oddzielne zamówienie/, wszystkie zapisy znajdujące się w
SIWZ, dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część lub na cały przedmiot
zamówienia). Zamawiający nie dopuszcza jednak dzielenia zamówienia w ramach pojedynczej części, co będzie traktowane jako złożenie oferty
niepełnej i spowoduje odrzucenie oferty w ramach danej części. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zakres
zamówienia obejmuje zakup, dostawę wyposażenia, transport, opakowanie i wyładunek, wniesienie w miejsce wskazane przez pracownika PWSZ
w Zamościu, serwis gwarancyjny jak i świadczenie usług gwarancyjnych (możliwa wysyłka zamówienia za pośrednictwem firm kurierskich),
wyjątek stanowią następujące części zamówienia: Część 5, Część 17, Część 18, Część 20, Część 21, Część 22, Część 29, Część 34, Część 35,
Część 36, Część 37, Część 38, Część 39, Część 40, Część 41, Część 42, Część 43, dla których zakres zamówienia obejmuje zakup, dostawę
wyposażenia, transport, opakowanie, wyładunek, wniesienie, ustawienie, montaż, instalacje i uruchomienie w miejscach wskazanych przez
pracownika PWSZ w Zamościu, serwis gwarancyjny jak i świadczenie usług gwarancyjnych. 6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć
przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, zgodny z normami i
obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz parametrami
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określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 7.Wymagania dotyczące gwarancji: zostały określone we Wzorze umowy
stanowiącym załącznik do SIWZ oraz w Oświadczeniu gwarancyjnym zawartym w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
Okres udzielonej gwarancji będzie liczony od daty wydania przedmiotu zamówienia oraz podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę
Protokołu odbioru. 8.Pod pojęciem dostawy należy rozumieć dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego w miejsce wskazane przez
pracownika PWSZ w Zamościu. Wyładunek i wniesienie przedmiotu zamówienia (możliwa wysyłka zamówienia za pośrednictwem firm
kurierskich), wyjątek stanowią następujące części zamówienia: Część 5, Część 17, Część 18, Część 20, Część 21, Część 22, Część 29, Część 34,
Część 35, Część 36, Część 37, Część 38, Część 39, Część 40, Część 41, Część 42, Część 43, dla których pod pojęciem dostawy należy rozumieć
dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego w miejsce wskazane przez pracownika PWSZ w Zamościu. Wyładunek, wniesienie i
ustawienie przedmiotu zamówienia. Koszty transportu dostawy wraz z ubezpieczeniem w ob. w/w przypadkach ponosi Wykonawca. 9.Pod
pojęciem instalacja należy rozumieć podłączenie sprzętu, jego uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania w miejscu użytkowania.
Zamawiający zaleca by Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji dostawy dokonał wizji lokalnej pomieszczeń przeznaczonych do
wyposażenia w przedmiot zamówienia, w celu dokonania pomiaru z natury (dotyczy to wyłącznie części zamówienia wykonywanej na
zamówienie i wymagającej montażu lub podłączenia na miejscu przeznaczenia). 10.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są
warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał. Zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot
zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Jeżeli oferta Wykonawcy zostanie oceniona jako najkorzystniejsza lecz
zaoferowany w niej sprzęt nie będzie spełniał określonych wyżej warunków wówczas oferta taka zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 1
pkt. 12 ustawy Pzp. 11.Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą oświadczenie potwierdzające, że każdy oferowany przez niego i
wymieniony w zał. 2 do SIWZ (stanowiącym załącznik do formularza oferty) asortyment spełnia wymogi Zamawiającego określone w SIWZ i
załącznikach do SIWZ, odpowiednio w odniesieniu do wszystkich części zamówienia na które Wykonawca składa ofertę. Oświadczenie o którym
mowa powyżej zawarte jest w treści załącznika nr 7 do SIWZ (Formularz Oferty). Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego składa dokumenty potwierdzające, że asortyment
oferowany przez Wykonawcę w części zamówienia na którą składa ofertę, spełnia wymogi Zamawiającego określone w SIWZ i załącznikach do
SIWZ. Dokumenty te mogą mieć postać folderów, kart katalogowych, wydruków ze stron internetowych producenta/ów potwierdzające
spełnienie wymaganych parametrów i/lub oświadczenia Wykonawcy i powinny wskazywać w szczególności oferowany typ/model, nazwa
handlowa asortymentu, nazwa producenta, numer katalogowy i inne istotne. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 12.
Wykonawca udzieli min. 12 miesięcznej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia (kryterium oceny ofert – rozdział XII siwz) 13. Miejsce
realizacji zamówienia: ul. Hrubieszowska 24, 22-400 Zamość 14. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zaliczek. 15. Zamawiający nie
przewiduje aukcji elektronicznej. 16. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 17. Zamawiający nie przewiduje możliwości
udzielenia zamówień powtarzających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 18. Zamawiający żąda
wskazania, odpowiednio do treści postanowień SIWZ, przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 19. Warunki
rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia: Warunki płatności zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej
SIWZ. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy dokonywana będzie przez Zamawiającego na podstawie faktury końcowej. Wykonawca
wystawi fakturę po wykonaniu przedmiotu umowy, po jego odbiorze przez Zamawiającego, potwierdzonym podpisanym przez obie strony
protokołem odbioru bez zastrzeżeń. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za realizację przedmiotu umowy przelewem na konto
Wykonawcy podane na fakturze, w ciągu 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. Przedmiot
zamówienia zostanie zrealizowany w terminie nie dłuższym niż - 50 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (odpowiednio do wszystkich
części). Termin dostawy oraz wniesienia, montażu i ustawienia (jeżeli montaż i ustawienie dotyczy danej części zamówienia) przedmiotu
umowy/zamówienia Wykonawca uzgodni z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Przedmiot
zamówienia, musi zostać wykonany w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę w treści oferty, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. dnia
zawarcia umowy. Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji (odpowiednio do wszystkich części).
I I .4) I nfor macj a o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone j est na części:
Tak
II.5) Główny Kod CPV: 33100000-1
Dodatkowe kody CPV: 33192000-2, 39162100-6, 33140000-3, 33196200-2, 38430000-8, 39143100-7, 39100000-3, 33141000-0

SEK CJA I I I : PROCEDURA
I I I .1) TRYB UDZI EL ENI A ZAM ÓWI ENI A
Przetarg nieograniczony
I I I .2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
I I I .3) I nfor macj e dodatkowe:

SEK CJA I V: UDZI EL ENI E ZAM ÓWI ENI A
CZĘŚĆ NR: 13
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
I V.1) DATA UDZI EL ENI A ZAM ÓWI ENI A: 02/03/2017
I V.2 Całkowita war tość zamówienia
War tość bez VAT14812.05
WalutaPLN
I V.3) I NFORM ACJE O OFERTACH
L iczba otr zymanych ofer t2
w tym
L iczba otr zymanych ofer t od małych i średnich pr zedsiębior stw: 1
L iczba otr zymanych ofer t od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europej skiej : 0
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L iczba otr zymanych ofer t od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europej skiej : 0
liczba ofer t otr zymanych drogą elektroniczną: 0
I V.4) L I CZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
I V.5) NAZWA I ADRES WYK ONAWCY, K TÓREM U UDZI EL ONO ZAM ÓWI ENI A
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębirstwo Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL Lublin Spółka z o.o., , Al. Spółdzielczości Pracy 38 , 20-147, Lublin, kraj/woj.
lubelskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
I V.6) I NFORM ACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UM OWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/K OSZTEM
Cena wybr anej ofer ty/war tość umowy 28998.00
Ofer ta z naj niższą ceną/kosztem 17388.00
> Ofer ta z naj wyższą ceną/kosztem 28998.00
Waluta: PLN
I V.7) I nfor macj e na temat podwykonawstwa
Wykonawca pr zewiduj e powier zenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
War tość lub procentowa część zamówienia, j aka zostanie powier zona podwykonawcy lub podwykonawcom:
I V.8) I nfor macj e dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 15
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
I V.1) DATA UDZI EL ENI A ZAM ÓWI ENI A: 02/03/2017
I V.2 Całkowita war tość zamówienia
War tość bez VAT4090.45
WalutaPLN
I V.3) I NFORM ACJE O OFERTACH
L iczba otr zymanych ofer t3
w tym
L iczba otr zymanych ofer t od małych i średnich pr zedsiębior stw: 2
L iczba otr zymanych ofer t od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europej skiej : 0
L iczba otr zymanych ofer t od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europej skiej : 0
liczba ofer t otr zymanych drogą elektroniczną: 0
I V.4) L I CZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
I V.5) NAZWA I ADRES WYK ONAWCY, K TÓREM U UDZI EL ONO ZAM ÓWI ENI A
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębirstwo Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL Lublin Spółka z o.o., , Al. Spółdzielczości Pracy 38 , 20-147, Lublin, kraj/woj.
lubelskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
I V.6) I NFORM ACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UM OWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/K OSZTEM
Cena wybr anej ofer ty/war tość umowy 3623.40
Ofer ta z naj niższą ceną/kosztem 3623.40
> Ofer ta z naj wyższą ceną/kosztem 5271.96
Waluta: PLN
I V.7) I nfor macj e na temat podwykonawstwa
Wykonawca pr zewiduj e powier zenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
War tość lub procentowa część zamówienia, j aka zostanie powier zona podwykonawcy lub podwykonawcom:
I V.8) I nfor macj e dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 16
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
I V.1) DATA UDZI EL ENI A ZAM ÓWI ENI A: 02/03/2017
I V.2 Całkowita war tość zamówienia
War tość bez VAT11519.76
WalutaPLN
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I V.3) I NFORM ACJE O OFERTACH
L iczba otr zymanych ofer t3
w tym
L iczba otr zymanych ofer t od małych i średnich pr zedsiębior stw: 2
L iczba otr zymanych ofer t od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europej skiej : 0
L iczba otr zymanych ofer t od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europej skiej : 0
liczba ofer t otr zymanych drogą elektroniczną: 0
I V.4) L I CZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
I V.5) NAZWA I ADRES WYK ONAWCY, K TÓREM U UDZI EL ONO ZAM ÓWI ENI A
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Mutimed Sp. z o.o., , ul. Brukowa 6, 91-341, Łódź, kraj/woj. łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
I V.6) I NFORM ACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UM OWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/K OSZTEM
Cena wybr anej ofer ty/war tość umowy 13145.76
Ofer ta z naj niższą ceną/kosztem 4400.00
> Ofer ta z naj wyższą ceną/kosztem 13145.76
Waluta: PLN
I V.7) I nfor macj e na temat podwykonawstwa
Wykonawca pr zewiduj e powier zenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
War tość lub procentowa część zamówienia, j aka zostanie powier zona podwykonawcy lub podwykonawcom:
I V.8) I nfor macj e dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 24
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
I V.1) DATA UDZI EL ENI A ZAM ÓWI ENI A: 02/03/2017
I V.2 Całkowita war tość zamówienia
War tość bez VAT1921.60
WalutaPLN
I V.3) I NFORM ACJE O OFERTACH
L iczba otr zymanych ofer t6
w tym
L iczba otr zymanych ofer t od małych i średnich pr zedsiębior stw: 4
L iczba otr zymanych ofer t od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europej skiej : 0
L iczba otr zymanych ofer t od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europej skiej : 0
liczba ofer t otr zymanych drogą elektroniczną: 0
I V.4) L I CZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
I V.5) NAZWA I ADRES WYK ONAWCY, K TÓREM U UDZI EL ONO ZAM ÓWI ENI A
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Medycznych Farum S.A, , ul. Jagiellońska 74, 03-301, Warszawa, kraj/woj.
mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
I V.6) I NFORM ACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UM OWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/K OSZTEM
Cena wybr anej ofer ty/war tość umowy 1836.00
Ofer ta z naj niższą ceną/kosztem 1798.20
> Ofer ta z naj wyższą ceną/kosztem 6760.26
Waluta: PLN
I V.7) I nfor macj e na temat podwykonawstwa
Wykonawca pr zewiduj e powier zenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
War tość lub procentowa część zamówienia, j aka zostanie powier zona podwykonawcy lub podwykonawcom:
I V.8) I nfor macj e dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 30
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
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I V.1) DATA UDZI EL ENI A ZAM ÓWI ENI A: 02/03/2017
I V.2 Całkowita war tość zamówienia
War tość bez VAT5974.09
WalutaPLN
I V.3) I NFORM ACJE O OFERTACH
L iczba otr zymanych ofer t8
w tym
L iczba otr zymanych ofer t od małych i średnich pr zedsiębior stw: 5
L iczba otr zymanych ofer t od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europej skiej : 0
L iczba otr zymanych ofer t od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europej skiej : 0
liczba ofer t otr zymanych drogą elektroniczną: 0
I V.4) L I CZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
I V.5) NAZWA I ADRES WYK ONAWCY, K TÓREM U UDZI EL ONO ZAM ÓWI ENI A
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
FULL-MED Sp. z o.o., , ul. Bursaki 6, 20-150, Lublin, kraj/woj. lubelskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
I V.6) I NFORM ACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UM OWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/K OSZTEM
Cena wybr anej ofer ty/war tość umowy 5605.20
Ofer ta z naj niższą ceną/kosztem 5313.60
> Ofer ta z naj wyższą ceną/kosztem 8380.80
Waluta: PLN
I V.7) I nfor macj e na temat podwykonawstwa
Wykonawca pr zewiduj e powier zenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
War tość lub procentowa część zamówienia, j aka zostanie powier zona podwykonawcy lub podwykonawcom:
I V.8) I nfor macj e dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 31
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
I V.1) DATA UDZI EL ENI A ZAM ÓWI ENI A: 02/03/2017
I V.2 Całkowita war tość zamówienia
War tość bez VAT410.06
WalutaPLN
I V.3) I NFORM ACJE O OFERTACH
L iczba otr zymanych ofer t2
w tym
L iczba otr zymanych ofer t od małych i średnich pr zedsiębior stw: 2
L iczba otr zymanych ofer t od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europej skiej : 0
L iczba otr zymanych ofer t od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europej skiej : 0
liczba ofer t otr zymanych drogą elektroniczną: 0
I V.4) L I CZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
I V.5) NAZWA I ADRES WYK ONAWCY, K TÓREM U UDZI EL ONO ZAM ÓWI ENI A
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
TESORA Marzena Paczyńska, , ul. Cieszyńska 367/201, 43-300, Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
I V.6) I NFORM ACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UM OWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/K OSZTEM
Cena wybr anej ofer ty/war tość umowy 854.40
Ofer ta z naj niższą ceną/kosztem 854.40
> Ofer ta z naj wyższą ceną/kosztem 854.40
Waluta: PLN
I V.7) I nfor macj e na temat podwykonawstwa
Wykonawca pr zewiduj e powier zenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
War tość lub procentowa część zamówienia, j aka zostanie powier zona podwykonawcy lub podwykonawcom:
I V.8) I nfor macj e dodatkowe:
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CZĘŚĆ NR: 40
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
I V.1) DATA UDZI EL ENI A ZAM ÓWI ENI A: 03/03/2017
I V.2 Całkowita war tość zamówienia
War tość bez VAT3844.32
WalutaPLN
I V.3) I NFORM ACJE O OFERTACH
L iczba otr zymanych ofer t2
w tym
L iczba otr zymanych ofer t od małych i średnich pr zedsiębior stw: 0
L iczba otr zymanych ofer t od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europej skiej : 0
L iczba otr zymanych ofer t od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europej skiej : 0
liczba ofer t otr zymanych drogą elektroniczną: 0
I V.4) L I CZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
I V.5) NAZWA I ADRES WYK ONAWCY, K TÓREM U UDZI EL ONO ZAM ÓWI ENI A
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
ABChem Agnieszka Busler, , ul. Janowicza 19, 10-686, Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
I V.6) I NFORM ACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UM OWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/K OSZTEM
Cena wybr anej ofer ty/war tość umowy 2066.40
Ofer ta z naj niższą ceną/kosztem 2066.40
> Ofer ta z naj wyższą ceną/kosztem 4746.80
Waluta: PLN
I V.7) I nfor macj e na temat podwykonawstwa
Wykonawca pr zewiduj e powier zenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
War tość lub procentowa część zamówienia, j aka zostanie powier zona podwykonawcy lub podwykonawcom:
I V.8) I nfor macj e dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 41
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
I V.1) DATA UDZI EL ENI A ZAM ÓWI ENI A: 03/03/2017
I V.2 Całkowita war tość zamówienia
War tość bez VAT11719.24
WalutaPLN
I V.3) I NFORM ACJE O OFERTACH
L iczba otr zymanych ofer t3
w tym
L iczba otr zymanych ofer t od małych i średnich pr zedsiębior stw: 1
L iczba otr zymanych ofer t od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europej skiej : 0
L iczba otr zymanych ofer t od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europej skiej : 0
liczba ofer t otr zymanych drogą elektroniczną:
I V.4) L I CZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
I V.5) NAZWA I ADRES WYK ONAWCY, K TÓREM U UDZI EL ONO ZAM ÓWI ENI A
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
ABChem Agnieszka Busler, , ul. Janowicza 19, 10-686, Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
I V.6) I NFORM ACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UM OWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/K OSZTEM
Cena wybr anej ofer ty/war tość umowy 10074.93
Ofer ta z naj niższą ceną/kosztem 10074.93
> Ofer ta z naj wyższą ceną/kosztem 14999.85
Waluta: PLN
I V.7) I nfor macj e na temat podwykonawstwa
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Wykonawca pr zewiduj e powier zenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
War tość lub procentowa część zamówienia, j aka zostanie powier zona podwykonawcy lub podwykonawcom:
I V.8) I nfor macj e dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
I V.1) DATA UDZI EL ENI A ZAM ÓWI ENI A: 08/03/2017
I V.2 Całkowita war tość zamówienia
War tość bez VAT9694.93
WalutaPLN
I V.3) I NFORM ACJE O OFERTACH
L iczba otr zymanych ofer t4
w tym
L iczba otr zymanych ofer t od małych i średnich pr zedsiębior stw: 3
L iczba otr zymanych ofer t od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europej skiej : 0
L iczba otr zymanych ofer t od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europej skiej : 0
liczba ofer t otr zymanych drogą elektroniczną: 0
I V.4) L I CZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
I V.5) NAZWA I ADRES WYK ONAWCY, K TÓREM U UDZI EL ONO ZAM ÓWI ENI A
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Zakład Techniki Medycznej "TECH-MED" Sp. z o.o., , ul. Piękna 13, 85-303, Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
I V.6) I NFORM ACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UM OWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/K OSZTEM
Cena wybr anej ofer ty/war tość umowy 9041.85
Ofer ta z naj niższą ceną/kosztem 6855.00
> Ofer ta z naj wyższą ceną/kosztem 9041.85
Waluta: PLN
I V.7) I nfor macj e na temat podwykonawstwa
Wykonawca pr zewiduj e powier zenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
War tość lub procentowa część zamówienia, j aka zostanie powier zona podwykonawcy lub podwykonawcom:
I V.8) I nfor macj e dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 33
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
I V.1) DATA UDZI EL ENI A ZAM ÓWI ENI A: 10/03/2017
I V.2 Całkowita war tość zamówienia
War tość bez VAT14538.28
WalutaPLN
I V.3) I NFORM ACJE O OFERTACH
L iczba otr zymanych ofer t3
w tym
L iczba otr zymanych ofer t od małych i średnich pr zedsiębior stw: 2
L iczba otr zymanych ofer t od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europej skiej : 0
L iczba otr zymanych ofer t od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europej skiej : 0
liczba ofer t otr zymanych drogą elektroniczną: 0
I V.4) L I CZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
I V.5) NAZWA I ADRES WYK ONAWCY, K TÓREM U UDZI EL ONO ZAM ÓWI ENI A
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
EGERTON Sp. z o.o., , ul. Legnicka 21, 41-811, Zabrze, kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
I V.6) I NFORM ACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UM OWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/K OSZTEM
Cena wybr anej ofer ty/war tość umowy 17880.00
Ofer ta z naj niższą ceną/kosztem 17880.00
> Ofer ta z naj wyższą ceną/kosztem 20486.70
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Waluta: PLN
I V.7) I nfor macj e na temat podwykonawstwa
Wykonawca pr zewiduj e powier zenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
War tość lub procentowa część zamówienia, j aka zostanie powier zona podwykonawcy lub podwykonawcom:
I V.8) I nfor macj e dodatkowe:

I V.9) UZASADNI ENI E UDZI EL ENI A ZAM ÓWI ENI A W TRYBI E NEGOCJACJI BEZ OGŁ OSZENI A, ZAM ÓWI ENI A Z WOL NEJ
RĘK I AL BO ZAPYTANI A O CENĘ
I V.9.1) Podstawa pr awna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
I V.9.2) Uzasadnienia wybor u tr ybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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