
Ogłoszenie nr 348560 - 2016 z dnia 2016-11-22 r. 

Piekary Śląskie: Dostawy mięsa i produktów mięsnych 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

nie 

Nazwa projektu lub programu 

 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 328413 - 2016 

 

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

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego 

nie 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

nie 

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  

nie 

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej  

nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:: 

Informacje dodatkowe: 



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, 

państwo Polska, woj. śląskie, tel. 323 934 100, faks 323 934 141, e-mail 

przatarg@urazowka.piekary.pl 

Adres strony internetowej (URL): http://urazowka.piekary.pl 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne: http://www.urazowka.piekary.pl/public/postepowania.html 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Inny: SP ZOZ 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w 

przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających 

indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie 

zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z 

zamawiających zawarł umowę): 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Dostawy mięsa i produktów mięsnych 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  

SZP.270-62/2016 

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:  

3.1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są częściowe dostawy produktów 

zwierzęcych - mięsa i produktów mięsnych do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala 

Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich oraz do oddziału zamiejscowego: 

ODDZIAŁ REHABILITACJI, BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ – KOCHCICE, 42 - 713 Kochanowice 

Kochcice, ul. Zamkowa. 3.2. Podział zamówienia: Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części 

dalej zwanych Pakietami, na które można składać oddzielnie oferty, szczegółowo opisane w u nr 1 do 

SIWZ. Dostawy częściowe w zakresie Pakietów nr 1 i 3 należy dostarczać pod adres ul. Bytomska 62, 



Piekary Śląskie, w zakresie Pakietów nr 2 i 4 pod adres: ul. Zamkowa 1, Kochcice. Zamawiający 

dopuszcza składanie ofert w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. 3.3. Wymagania dotyczące 

dostaw: - dostawy we wtorki i piątki w godzinach rannych od 7:30 do 8:30 - zapach: swoisty, 

charakterystyczny dla danego rodzaju wyrobu, niedopuszczalny zapach zatęchły i inny obcy; - 

niedopuszczalna obecność szkodników żywności i śladów ich bytowania; Forma opakowania: - 

opakowanie jednostkowe: worki foliowe, - opakowanie zbiorcze: pojemniki plastikowe Warunki 

transportu i przechowywania: - wyroby transportować w pojazdach przeznaczonych do przewozu 

artykułów spożywczych, przestrzeń ładunkowa pojazdu musi być czysta, sucha, bez obcych 

zapachów, magazynowanie w pomieszczeniach czystych, suchych, przewiewnych, zgodnie  

z zaleceniem producentów. Przechowywanie towarów w opakowaniach oryginalnych, na półkach, 

regałach. Nie dopuszczalne jest ustawianie towarów bezpośrednio na podłodze, Kosze plastikowe, 

pojemniki. Przeznaczenie konsumenckie: - produkt gotowy do spożycia przeznaczony do wszystkich 

grup ludności w zależności od specyfiki diety. Substancje alergenne określone zgodnie z załącznikiem 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 20 listopada 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz 2577),  

z wyjątkiem niemowląt. Etykieta (opis produktu): skład surowcowy; nr normy; masa netto. 

Reklamacje: - reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin od czasu zgłoszenia, - jeżeli 

reklamacja zostanie odrzucona lub pozostawiona bez odpowiedzi, zamawiający może wzywać 

inspekcję handlową w celu rozstrzygnięcia sporu. W przypadku uzasadnionej reklamacji 

potwierdzonej protokolarnie przez inspekcję handlową, koszty badania pokrywa Wykonawca,  

w innym przypadku Zamawiający. 3.5. Realizacja zamówień: - zamówienia będą składane na dostawy 

częściowe w poniedziałki i czwartki, - poza zamówieniami opisanymi powyżej zamawiający wymaga 

realizacji zamówień dodatkowych dostarczanych do 1,5 godziny od momentu zgłoszenia, - 

zamówienia dodatkowe będą zgłaszane od poniedziałku do piątku do godziny 12:00, - zamawiający 

przewiduje w trakcie realizacji umowy do 20 zamówień dodatkowych do kwoty 200zł dla zamówienia 

dodatkowego. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 

 

II.5) Główny Kod CPV: 15100000-9 

Dodatkowe kody CPV: 

 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  

III.3) Informacje dodatkowe:  



SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Pakiet nr 1 

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/11/2016 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 131246.90 

Waluta zł 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 

Liczba otrzymanych ofert2 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

Zakłady Mięsne „H.A.M” Cichoń i Wspólnicy Spółka Jawna ,  ,  ul. Szybowa 7,  41-922 ,  Radzionków,  

kraj/woj. śląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  



IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 133 366,05  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 133 366,05  

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 134 490,87 

Waluta: zł 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Pakiet nr 2 

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/11/2016 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 52903.60 

Waluta zł 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 

Liczba otrzymanych ofert 2 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 

 



IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

Zakład Masarski „KANDZIA” Spółka cywilna Maciej Kandzia, Jacek Kandzia ,  ,  Irki 2,  42-286 ,  

Koszęcin,  kraj/woj. śląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 47 793,69  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 47 793,69  

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 51 251,34 

Waluta: zł 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: Pakiet nr 3 

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/11/2016 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia 



Wartość bez VAT 14812.00 

Waluta zł 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 

Liczba otrzymanych ofert4 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

Zakłady Mięsne „H.A.M” Cichoń i Wspólnicy Spółka Jawna ,  ,  ul. Szybowa 7,  41-922 ,  Radzionków,  

kraj/woj. śląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 14 007,21  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 12 975,90 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16 705,50 

Waluta: zł 



 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

CZĘŚĆ NR: 4   NAZWA: Pakiet nr 4 

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2016 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 6468.00 

Waluta zł 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 

Liczba otrzymanych ofert 1 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

Ubojnia Drobiu „JAN-MAR” Marek Bejm,  ,  Borowe ul. Długa 185,  42-133 ,  Węglowice,  kraj/woj. 

śląskie 



Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 6 744,15  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 6 744,15  

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6 744,15  

Waluta: zł 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

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) Uzasadnienia wyboru trybu  

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami.  

 


