
Ogłoszenie nr 500067927-N-2018 z dnia 28-03-2018 r.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba:
Dostawy druków

  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba,
Krajowy numer identyfikacyjny 86830700000, ul. ul. Bytomska  62, 41940   Piekary Śląskie,
woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 934 100, e-mail przatarg@urazowka.piekary.pl, faks
323 934 141. 
Adres strony internetowej (url): http://urazowka.piekary.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: SP ZOZ

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawy druków

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
SZP.270-3/2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy: Pakiet nr 1 – druków różnych; Pakiet nr 2 –
kalendarzy; Pakiet nr 3 – teczek; - szczegółowo opisanych w załączniku nr 4 do SIWZ. Oferty
można składać w odniesieniu do wszystkich całych części/pakietów. Terminy dostaw: Pakiet nr
1: - do 7 dni roboczych; Pakiet nr 2 i 3: - do 14 dni roboczych; Zamawiający dokonuje zamówień
na podstawie pisemnych zamówień cząstkowych, przekazywanych wykonawcy za pomocą
poczty elektronicznej lub faksu. Reklamacje jakościowe będą rozpatrzone w ciągu 3 dni
roboczych, reklamacje ilościowe i cenowe w ciągu 2 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.
W przypadku niedostarczenia brakującej ilości towaru lub odmowy wymiany na wolny od wad,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizowania zamówienia u innego dostawcy i żądania od
Wykonawcy, zapłaty różnicy ceny. W przypadku odrzucenia reklamacji zamawiający może
wezwać inspekcję handlową w celu rozstrzygnięcia sporu. W przypadku uzasadnionej reklamacji



CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Pakiet nr 1

potwierdzonej protokolarnie przez inspekcję handlową, koszty badania pokrywa Wykonawca, w
innym przypadku Zamawiający. Wzory druków są dostępne w siedzibie zamawiającego. CPV
22.00.00.00-0. Wymagania dodatkowe w zakresie: Pakietu nr 1: - wykonawca na wezwanie
zamawiającego, do 5 dni roboczych, zmieni dotychczasowy wzór druku. Nowy wzór druku
zostanie przekazany wykonawcy w formie elektronicznej lub faxu. Zamawiający przewiduje do
35 modyfikacji w zakresie pakietu nr 1. Ponadto pozycje od nr 19 do nr 43, dotyczą druków,
których treść będzie modyfikowana do 5 razy dla ww. każdej pozycji. - wykonawca, wszystkie
książki w formacie – A-4, 96 kartkowe i 192 kartkowe w oprawie twardej i miękkiej, wzmocni
zszywkami – min. 2 zszywki na książkę oraz dodatkowo taśmą introkal na grzbiecie oraz po min.
20 mm na okładkach; - wykonawca, wszystkie bloczki dostarczy sklejone na grzbiecie; -
wszystkie samokopie mają kopiować przez min. 4 strony; - poszczególne zestawy kartkowe
należy oddzielić wyróżniającą się przekładką. Pakiet nr 2: - kolory teczek/kopert mają być
wykonane w systemie identyfikacji Pantone. - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania
ofert wariantowych ani nie wymaga składania ofert wariantowych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak
II.5) Główny Kod CPV: 22000000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/02/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 34986.03 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: IMPACT s. c. Dariusz Nowak, Małgorzata Nowak 
Email wykonawcy: impactdrukarnia@poczta.fm 
Adres pocztowy: ul.Mikołowska 31 
Kod pocztowy: 41-400 
Miejscowość: Mysłowice 
Kraj/woj.: śląskie 



CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Pakiet nr 2

CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: Pakiet nr 3

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 43032.82 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 43032.82 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 168866.70 
Waluta: PLN

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

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, przy tym zamawiający nie może podwyższyć tej kwoty. Mając
powyższe na względzie Zamawiający unieważnienia postępowania zgodnie z dyspozycją art. 93
ust. 1pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako, że cena najkorzystniejszej oferty lub
ofertaz najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowaniezamówienia.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, przy tym zamawiający nie może podwyższyć tej kwoty. Mając
powyższe na względzie Zamawiający unieważnienia postępowania zgodnie z dyspozycją art. 93
ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako, że cena najkorzystniejszej oferty lub oferta
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


