
Ogłoszenie nr 510011048-N-2020 z dnia 20-01-2020r. 
 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba:  
Dostawy wykładzin podłogowych i materiałów pomocniczych 

 
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: 
tak 
Numer ogłoszenia: 632145-N-2019 
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 86830700000000, ul. ul. Bytomska  62, 41-940  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://www.urazowka.piekary.pl/ 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Inny: SP ZOZ 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawy wykładzin podłogowych i materiałów pomocniczych 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
SZP.270-85/2019 
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: 
Opis przedmiotu zamówienia. 3.1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wykładzin  
i materiałów pomocniczych szczegółowo opisanych w załącznikach: a) nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia (załącznik cenowy); b) nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowne. 3.1.2. 
Wymagania dodatkowe: Wykonawca zobowiązuje się realizować Dostawy na zamówienie 
zamawiającego do 14 dni roboczych w godzinach od 6.00 do 12.00 lub w godzinach podanych  
w zamówieniu Dostawy. 3.2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn zm. 3.3. 
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 3.4. Zgodnie z art. 
8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zastrzec w ofercie tajność informacji 
w niej ujawnionych, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 3.5. W przypadku stwierdzenia błędów w SIWZ Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie zamawiającego na piśmie. W przypadku, gdy 
dostrzeżone błędy mogłyby spowodować zmiany w opracowanej SIWZ, zamawiający może podjąć 
decyzję o przesunięciu termin składnia ofert. 3.6. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń  



w walucie obcej. 3.7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania 
zamówienia. 3.8. Wszelkie ustalenia dotyczące dat (godzin) stosowane dla potrzeb niniejszego 
postępowania przyjmuje się zgodnie z czasem lokalnym, właściwym dla siedziby zamawiającego. 3.9. 
W trakcie postępowania oraz realizacji przedmiotu zamówienia strony posługiwać się będą językiem 
polskim. Ewentualne koszty tłumaczeń każdorazowo ponosi wykonawca. 3.10. Zamawiający nie 
przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 3.11. Zamawiający nie przewiduje możliwości 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zawarcia umowy ramowej. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie 
II.5) Główny Kod CPV: 44112200-0 
 
Dodatkowe kody CPV: 44112200-0 
 
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: 08/01/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 74820.00 
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: Firma Handlowa Usługowa KARIM Krzysztof Jasiukiewicz 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Górnośląska 60 
Kod pocztowy: 43-190 
Miejscowość: Mikołów 
Kraj/woj.: śląskie 
 
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 92028.60 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 92028.60 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 125186.94 
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: 
 
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. 
 


