
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Sukcesywna dostawa mas protetycznych, podkładów, wosków i wierteł

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
UNIWERSYTECKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA W KRAKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357070478

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Montelupich 4

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-155

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 424 54 24

1.5.8.) Numer faksu: 12 424 54 90

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: emroczek@uks.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uks.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Sukcesywna dostawa mas protetycznych, podkładów, wosków i wierteł

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8982c74-8258-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00035226/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00035226/01 z dnia 2021-04-19

2021-04-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy



2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-19 11:11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002048/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywna dostawa wyrobów stomatologicznych” w ramach 2 części

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00016872/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP-271-158/21

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 134267,48 PLN

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mas protetycznych i wierteł; 2.
Oferowany towar musi:a. być nowy, opakowany w oryginalne opakowanie. Etykiety towaru winny
zawierać wszystkie wymagane informacje zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 186) lub innymi dotyczącymi ich przepisami powszechnie
obowiązującego prawa; b. posiadać termin ważności minimum 12 miesięcy liczony od dnia ich
dostawy;3. W ramach składanej przez Wykonawcę oferty, Zamawiający dopuści inne ilości
sztuk w opakowaniu przedmiotu zamówienia, niż wskazane w załączniku nr 4 do swz, ale tylko
po ich odpowiednim przeliczeniu w stosunku do zapotrzebowania Zamawiającego. Wykonawca
jest zobowiązany samodzielnie dokonać właściwego przeliczenia i zaznaczyć to w załączniku nr
1a do swz, który składa w swojej ofercie.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)
stanowi załącznik nr 4 do swz i będzie on wprowadzony jako załącznik do umowy w sprawie
zamówienia publicznego.5. Warunki realizacji zamówienia zawarte są w projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do
treści tej umowy i stanowią załącznik nr 3 do swz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141800-8 - Wyroby stomatologiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33131510-5 - Wiertła stomatologiczne

4.5.5.) Wartość części: 55829,84 PLN

Część 2
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4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mas protetycznych, podkładów, wosków
2. Oferowany towar musi:a. być nowy, opakowany w oryginalne opakowanie. Etykiety towaru
winny zawierać wszystkie wymagane informacje zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 186) lub innymi dotyczącymi ich przepisami
powszechnie obowiązującego prawa; b. posiadać termin ważności minimum 12 miesięcy liczony
od dnia ich dostawy;3. W ramach składanej przez Wykonawcę oferty, Zamawiający dopuści
inne ilości sztuk w opakowaniu przedmiotu zamówienia, niż wskazane w załączniku nr 4 do swz,
ale tylko po ich odpowiednim przeliczeniu w stosunku do zapotrzebowania Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany samodzielnie dokonać właściwego przeliczenia i zaznaczyć to w
załączniku nr 1a, 1b do swz, który składa w swojej ofercie.4. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 4 do swz i będzie on wprowadzony jako załącznik do
umowy w sprawie zamówienia publicznego.5. Warunki realizacji zamówienia zawarte są w
projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy i stanowią załącznik nr 3 do swz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141800-8 - Wyroby stomatologiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33141830-7 - Podkłady cementowe

4.5.5.) Wartość części: 78437,64 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 51754,95

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 51754,95

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 51754,95

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
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6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Olident Sp. z o.o. Depot Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6793156058

7.3.3) Ulica: Christo Botewa 1B

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-798

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 51754,95

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 68690,55

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 68690,55

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 68690,55

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kol-Dental Sp. z o.o. Sp.k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5241001593

7.3.3) Ulica: Cylichowska 6

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 04-769

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 68690,55

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
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