
Ogłoszenie nr 510548033-N-2020 z dnia 18.12.2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie: Dostawa środków ochrony indywidualnej stosowanych w celu przeciwdziałania
skutkom COVID-19 przy wykonywaniu zadań związanych z realizacją spisów powszechnych

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: 609893-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Statystyczny w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 33152400000000, ul. 1 Sierpnia  21, 02-134  Warszawa,
woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 464 22 50, e-mail r.rutkowski@stat.gov.pl, faks 22 846 78 33.
Adres strony internetowej (url): https://stat.gov.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne:
https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-warszawie/zamowienia-publiczne/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa środków ochrony indywidualnej stosowanych w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 przy wykonywaniu
zadań związanych z realizacją spisów powszechnych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WAW-WA.271.6.2020

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:

Dostawa środków ochrony indywidualnej stosowanych w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 przy wykonywaniu
zadań związanych z realizacją spisów powszechnych, w tym: 1) Dostawa stacji do dezynfekcji rąk i płynu do dezynfekcji
rąk do wykorzystania w automatycznych dyspenserach. 2) Dostawa preparatu do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni,
preparatu do dezynfekcji powierzchni, preparatu do dezynfekcji ekranów LCD, ściereczek z mikrofibry i toreb
bawełnianych. 3) Dostawa żelu do suchej dezynfekcji dłoni, mydła kosmetycznego w płynie lub żelu do mycia rąk i toreb
bawełnianych. 4) Dostawa maseczek, przyłbic, półprzyłbic i toreb bawełnianych. Parametry poszczególnych części zostały
opisane w SIWZ, Rozdział 3 - Dodatki i elementy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które Wykonawca może
wykorzystać jako formularze oferty i załączniki do oferty, w § 37 - Opis przedmiotu zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 18143000-3

Dodatkowe kody CPV: 24455000-8, 18936000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa stacji do dezynfekcji rąk i płynu do dezynfekcji rąk do
wykorzystania w automatycznych dyspenserach.

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa preparatu do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni,
preparatu do dezynfekcji powierzchni, preparatu do dezynfekcji ekranów
LCD, ściereczek z mikrofibry i toreb bawełnianych.

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa żelu do suchej dezynfekcji dłoni, mydła
kosmetycznego w płynie lub żelu do mycia rąk i toreb bawełnianych.

nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art. 93 ust 1.p.4) ustawy Pzp - cena najtańszej oferty przewyższa kwotę, jaka zamierza przeznaczyć Zamawiający na
realizację zamówienia.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art. 93 ust 1. p. 1) ustawy Pzp - w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 8769.92
Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ANNA S.C. D. Stachowska, A. Samulak, M. Samulak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Stawiszyńska 127
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
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 10787.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10787.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24000.00
Waluta: zł

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:
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CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Dostawa maseczek, przyłbic, półprzyłbic i toreb bawełnianych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 55396.50
Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
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: BIZNES DRUK s.c. Izabela Szymańska, Karol Baka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Opolska 23 lok.2
Kod pocztowy: 05-270
Miejscowość: Marki
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
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 68137.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 68137.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 78000.00
Waluta: zł

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.
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