Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 290260-2013 z dnia 2013-07-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ruda Śląska
1.Przedmiot zamówienia: zakup środków do zabezpieczenia pralni w zakresie higieny, zabezpieczenia bakteriobójczego, sprzątania, pakowania i transportu prania, dezynfekcji i
mycia urządzeń oraz powierzchni, dezynfekcji i mycia rąk i skóry....
Termin składania ofert: 2013-07-30

Ruda Śląska: Zakup środków do zabezpieczenia pralni w zakresie
higieny, zabezpieczenia bakteriobójczego, sprzątania, pakowania i
transportu prania, dezynfekcji i mycia urządzeń oraz powierzchni,
dezynfekcji i mycia rąk i skóry
Numer ogłoszenia: 353128 - 2013; data zamieszczenia: 02.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 290260 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Główna 11, 41-711 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 32 733 51 41, faks 32 2420915.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup środków do zabezpieczenia pralni w zakresie higieny, zabezpieczenia bakteriobójczego, sprzątania,
pakowania i transportu prania, dezynfekcji i mycia urządzeń oraz powierzchni, dezynfekcji i mycia rąk i skóry.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: zakup środków do zabezpieczenia pralni w zakresie higieny, zabezpieczenia bakteriobójczego, sprzątania, pakowania i
transportu prania, dezynfekcji i mycia urządzeń oraz powierzchni, dezynfekcji i mycia rąk i skóry. 2.Rodzaj i ilość artykułów objętych przedmiotem zamówienia zawarta
jest w załączniku nr 4 do SIWZ (Szczegółowy opis asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia). 3.Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia w
pełnym zakresie ilościowym i asortymentowym wykazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. 4.Produkty, które wykonawca zobowiązany jest zaoferować i skalkulować,
powinny być dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym m.in.: A ) Środki do higienicznego i
chirurgicznego odkażania rąk oraz środki do odkażania skóry i śluzówek zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Przez
dokumenty dopuszczające produkt leczniczy do obrotu rozumie się: a) pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez ministra właściwego
do spraw zdrowia (wydawane pozwolenia są wpisywane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu prowadzonego przez Prezesa Urządu
rejestracji); b) lub: pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub przez Komisję Europejską; c) lub: pozwolenie na impo rt równoległy - jeśli produkt leczniczy jest
przedmiotem importu równoległego. B) Środki do dezynfekcji powierzchni zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. Przez
dokumenty dopuszczające produkt biobójczy do obrotu rozumie się: a) pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego, zwane dalej pozwoleniem; b) lub:
pozwolenie na tymczasowe wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego, zwane dalej pozwoleniem tymczasowym; c) lub: wpis do re jestru produktów biobójczych
stwarzających niewielkie zagrożenie, zwanego dalej rejestrem, oraz są zaklasyfikowane, opakowane i oznakowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie. Na
potwierdzenie powyższego wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenie (załącznik nr 4a do siwz). Jednocześnie zamawiający zastrzega sobie prawo żądania
okazania się przez wykonawcę stosownymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie powyższych wymogów, a każdy wykonawca zobowią zuje się je dostarczyć na
każde żądanie zamawiającego w trakcie realizacji umowy w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania. 5.Termin realizacji zamówienia (obowiązywania
umowy): 24 miesięce od daty podpisania umowy. 6.Dostawa i wyładunek artykułów objętych zamówieniem odbywać się będzie wyłącznie na koszt wykonawcy.
7.Zamawiający wymaga, aby dostawy były realizowane do siedziby zamawiającego. Wielkość poszczególnych dostaw, będących częścią 24 miesięcznego zamówienia,
realizowana będzie na podstawie składanych przez Zamawiającego bieżących zamówień przedkładanych na zasadach uzgodnionych w umowie z uwzględnieniem
przypadków dostaw nadzwyczajnych (dodatkowych) oraz zamówień na CITO w cenach ofertowych. W cenę dostawy wliczony jest koszt dostarczenia zamawianych
artykułów do siedziby zamawiającego, do miejsc wskazanych przez pracowników zamawiającego. 8.Nieprzekraczalny termin realizacji dostawy każdej partii produktów
zamawiający ustala na 14 dni, od dnia dostarczenia zamówienia wykonawcy, z uwzględnieniem pkt 8 niniejszego rozdziału. 9.Dost awy konkretnego asortymentu i ilości
produktów następować będą poprzez każdorazowe zamówienie żądanej ilości i asortymentu, pisemnie (przesyłką pocztową), poprzez faks lub pocztą elektroniczną, po
wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z wykonawcą. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wykonawcą za pomocą faksu lub drogą elektroniczną
(np. z powodu wyłączenia lub awarii odpowiedniego urządzenia u wykonawcy), za czas zgłoszenia przyjmować się będzie czas wska zany przez zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.74.11.00-7, 33.63.16.00-8, 39.22.43.00-1, 33.00.00.00-0, 18.42.43.00-0, 39.22.43.30-0, 39.83.13.00-9, 39.83.16.00-2,
39.13.60.00-4, 18.93.70.00-6, 18.10.00.00-0, 33.74.13.00-9, 33.74.12.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE



Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: PAKIET I
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:



Henry Kruse Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 99274,07 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ





Cena wybranej oferty: 119854,55
Oferta z najniższą ceną: 119854,55 / Oferta z najwyższą ceną: 119854,55
Waluta: PLN.

Część NR: 2
Nazwa: PAKIET II
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:



PRO-HAND s.c., ul. Wieczorka 2A/107, 41-200 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 171622,85 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ





Cena wybranej oferty: 170348,85
Oferta z najniższą ceną: 170348,85 / Oferta z najwyższą ceną: 188970,83
Waluta: PLN.

