
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Sukcesywna dostawa środków czystości

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 środków czystości

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bc4bf320-976f-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00056469/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-17 13:42

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:

1.2.3 Sukcesywna dostawa środków czystości 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: Nie

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-271-226/21

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

4.3.) Wartość zamówienia: 192091,14 PLN

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości:a) Część 1:
sukcesywna dostawa środków czystości, ręczników, worków na odpady; 2. Oferowany towar
musi:a) posiadać dokumenty dopuszczające je do obrotu i używania na terenie Polski – w tym
certyfikat CE oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przez te towary wymaganych prawem
norm; b) dla produktów zakwalifikowanych jako kosmetyki zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady / WE / nr 1223/2009 z 30 listopada 2009 r., posiadać
zgłoszenie w Portalu Notyfikacji Produktów Kosmetycznych (Portal CPNP);c) być nowy,
opakowany w oryginalne opakowanie. Etykiety towaru winny zawierać wszystkie wymagane
informacje zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych lub innymi dotyczącymi ich przepisami
powszechnie obowiązującego prawa; d) posiadać termin ważności minimum 12 miesięcy liczony
od dnia ich dostawy, za wyjątkiem preparatów w części nr 1, pozycja 25 i 37 - załącznik nr 4 do
swz;e) posiadać niezmienne spektrum działania przez cały okres ważności preparatu. 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.6. W przypadkach, w których zapisy swz
odnoszą się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca
winien załączyć do oferty dokumentację potwierdzającą niniejszą równoważność. W
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szczególności wymaga się od Wykonawcy aby skład jakościowy i ilościowy substancji
odpowiadał wymaganiom zawartym w niniejszej swz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

18930000-7 - Worki i torby

33761000-2 - Papier toaletowy

33763000-6 - Ręczniki papierowe do rąk

39525800-6 - Ściereczki do czyszczenia

39811300-3 - Odświeżacze

4.5.5.) Wartość części: 149379,34 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości: a) Część 2:
sukcesywna dostawa koncentratów i superkoncentratów do mycia podłóg.2. Oferowany towar
musi:a) posiadać dokumenty dopuszczające je do obrotu i używania na terenie Polski – w tym
certyfikat CE oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przez te towary wymaganych prawem;
b) dla produktów zakwalifikowanych jako kosmetyki zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady / WE / nr 1223/2009 z 30 listopada 2009 r., posiadać zgłoszenie w Portalu
Notyfikacji Produktów Kosmetycznych (Portal CPNP);c) być nowy, opakowany w oryginalne
opakowanie. Etykiety towaru winny zawierać wszystkie wymagane informacje zgodnie z ustawą
o wyrobach medycznych lub innymi dotyczącymi ich przepisami powszechnie obowiązującego
prawa; d) posiadać termin ważności minimum 12 miesięcy liczony od dnia ich dostawy;e)
posiadać niezmienne spektrum działania przez cały okres ważności preparatu. 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.6. W przypadkach, w których zapisy swz odnoszą się do norm,
ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca winien załączyć do oferty
dokumentację potwierdzającą niniejszą równoważność. W szczególności wymaga się od
Wykonawcy aby skład jakościowy i ilościowy substancji odpowiadał wymaganiom zawartym w
niniejszej swz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.5.5.) Wartość części: 42711,80 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
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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: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 125455,14

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 145169,50

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 125455,14

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 1)

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: Henry Kruse Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8941022653

7.3.3) Ulica: Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3

7.3.4) Miejscowość: Kobierzyce

7.3.5) Kod pocztowy: 55-040

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

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

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 125455,14

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: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

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: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 24382,65

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24382,65

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 24382,65

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: Henry Kruse Sp. z o.o.
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7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8941022653

7.3.3) Ulica: Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3

7.3.4) Miejscowość: Kobierzyce

7.3.5) Kod pocztowy: 55-040

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

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: 2021-05-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 24382,65

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