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Ogloszenie nr 510227138-N -2020 z dnia l6-1t-2020 r.

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Dostawa jarryn i owoc6w

OGI,OSZENIE O UDZIELENIU ZAM6WIENIA. Dostawv

Zamieszczanie ogloszenia :

obowi4zkowe
Ogloszenie dotyczy:

zam6wienia publicznego
Zam6wienie dotycry projektu Iub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

nie
Zam6wienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamfwieh Publicznych:

tak
Numer ogloszenia: 596364-N-2020

Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamdwielf Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zesp6l Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 00030441500000, ul. ul. Szpitalna
22,34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, paristwo Polska, tel. +48338723111, e-mail
zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +480338723 I I l.
Adres strony intemetowej (url): www.zozsuchabeskidzka.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka

I.2) RODZAJ ZAMAWTAJ,{CEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazrva nadana zam6wieniru przez z mawiaj4cego:
Dostawa jarzyn i owoc6w

Numer referency jny (j e ze li dotyc zy) :
zoz.Y.010IDZP/87/20

II.2) Rodzaj zam6wienia:
Dostawy

IL3) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zalcres, rodzaj i ilolt dostqw, uslug lub robdt
budowlanych lub olcreilenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okre6lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty
budowlane:

Przedmiotem zam6wienia jest dostawa jarzyn i owoc6w. Szczeg6lowy opis przedmiotu
zam6wienia zawiera zaiqcznik ru la do SIWZ. Opis ten naleZy odczytywa6 wraz z ewentualnymi
zmianami treSci SIWZ, bgd4cymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zzpyiaria
Wykonawc6w. Podczas dostawy dokonywana bEdzie ocena dostarczanych artykul6w, ze

szczeg6lnym uwzglgdnieniem parametr6w maj4cych wplyw na jako56 zdrowotnq zywnoSci.
UpowaZniony pracownik bgdzie dokonywal oceny poprzez kontrolowanie: Higieny osobistej

dostawcy E higiena osobista s odziez ochronna !'stan zdrowia Stanu sanitamo-techxicznego
Srodka transportu E biez4ca czysto56 przestrzeni ladunkowej I stan techniczny powierzchni
ladunkowej, kt6ra powinna byi gladka, nienasiqkliwa, latwa do utrzymania w czystoSci .l
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obecnos6 obcych zapach6w :!!.1 obecno66 ewentualnych innych towar6w przewozonych w
przestrzeni ladunkowej mogqcych ?grozi6 jako6ci zdrowotnej przewo2onych towar6w Stanu
sanitamo-technicmego opakowafr itt stan techniczny i sanitarny opakowari, w kt6rych
dostarczany jest towar JakoSci dostarczonego towaru kontrola parametr6u, zeu,ngtrznych
dostawy - uygl4d, barwa, zapach - odpowiednio do dostawy. W przypadku stwierdzenia
nieprawidlowoSci towar zostanie zwr6cony Dostawcy.

II.4) Informacja o czg6ciach zam6wienia:
Zam6wienie bylo podzielone na czg5ci:

nie
II.5) Gl6wny Kod CPV: 03200000-3

III.T) TRYB UDZIELENIA ZAMoWIENIA
P r zetr g nieograniczony

III.2) Ogloszenie dotycry zakoficzenia dynamicznego systemu zakup6w
nie

III.3) Informacj e dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMoWIENIA

IV.l) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA? t6|1t12020
IV.2) Calkowita wafto6d zam6wienia

WartoSd bez VAT 108849.50
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od malych i Srednich przedsigbiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawc6w z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawc6w z paristw niebgd4cych czlonkami Unii Europej skiej:
0

liczba ofert otrzymanych drog4 elektroniczn4: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.s) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT6REMU UDZIELONO ZAM6WIENIA

Zam6wienie zostalo udzielone raykonawcom wsp6lnie ubiegaj4cym siE o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsigbiorstwo Handlowo ustugowe Wojciech Krasucki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Stryszawa 239B
Kod pocaowy: 34-205
MiejscowoSi: Stryszawa
Kraj/woj. : malopolskie

Wykonawca jest malyrn/Srednim przedsigbiorc4:
tak
Wykonawca pochodzi z innego paristwa czlonkowskiego Unii Europejskiej:
nie

223

Wykonawca pochodzi z innego pafistwa nie bgd4cego czlonkiem Unii Europejskiej:
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SEKCJA III: PROCEDURA
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rv.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ
uMowY oRAz o oFERTACH Z NAJNTZSZ.{ r NAJWYZSZA CEN,VKOSZTEM

Cena wybranej oferty/warto5d umowy 67764.00
Oferta z najnilszq cendkosaem 67764.00
Oferta z najwy2sz4 cenq./kosztem 67764.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czgSci zam6wienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMoWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGtr-OSZENIA, ZAMoWIENIA Z WOLNEJ R4KI ALBO ZAPYTANIA O CEN4

IV.9. 1) Podstawa prawna
Postgpowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nale2y poda6 uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaSni6, dlaczego
udzielenie zam6wienia jest zgodne z przepisami.
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Warto56 lub procentowa czgS6 zam6wienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


