Ostrów Wielkopolski, dnia 15.10.2013
Otrzymują:
−

wykonawcy, którzy złożyli ofertę w postępowaniu

Znak sprawy FDZP/20/13
Dotyczy:

Postępowanie

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

w

trybie

przetargu

nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego
w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.
1. Stosownie do treści art 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 – tekst jednolity z póź zm.) zawiadamiam o::
- wyborze najkorzystniejszej oferty w pakiecie nr 10 tj. oferty nr 6 Wykonawcy:
NATURFARM PIOTR WOJCIECHOWSKI, Dąbrówka, ul. Jaśminowa 12, 62-070 Dopiewo
Oferta najkorzystniejsza - w kryterium oceny cena 100% uzyskała najwyższą ilość punktów, tj. 100.
cena oferty: - 15.417,00 zł
Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w pakiecie nr 10:
TBK MEDICAL PARTNER Sp z o.o., ul. Bracka 51, 34-300 Żywiec
oferta uzyskała 45,00 pkt – cena oferty: 34.263,00 zł
EUROSCALEMED M.SŁOWIKOWSKI Sp. j., ul. Lechniowa 2, 95-100 Zgierz
oferta uzyskała 71,73 pkt – cena oferty: 21.492,00 zł
2. Zamawiający

zawiadamia o odrzuceniu w pakiecie nr 10 oferty nr 5 Wykonawcy HORN

WELLNESS GROUP Sp. z o.o., ul. Żonkilowa 11, 60-175 Poznań na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 –
tekst jednolity z póź zm.), albowiem treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
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Uzasadnienie:
Wymagane parametry techniczne z SIWZ niezgodne z ofertą (pakiet nr 10 lampa zabiegowa
mobilna poz nr 14 – brak akumulatora). Zamawiający w zestawieniu parametrów wymaganych (zał.
nr 2 do siwz) w punkcie 14 wymagał lampy z wbudowanym akumulatorem w podstawę lampy,
natomiast wykonawca zaoferował lampę, która nie posiada zasilania akumulatorowego
Mając powyższe na uwadze ofertę należało odrzucić.
3. Zamawiający unieważnia postępowanie w części postępowania oznaczonej jako pakiet nr 3,4,8 na
podstawie art. 93, ust. 1, pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.
U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 – tekst jednolity z póź zm), albowiem w postępowaniu w tych pakietach
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
4. Na podstawie art 94 ust 1 pkt 1 Ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego w części
postępowania oznaczonej jako PAKIET NR 10 zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż
−

15 dni do dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty listem poleconym

lub
−

10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem – jeżeli
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

Dziękuję za udział w postępowaniu.
Z poważaniem
/podpisano/
/Dyrektor ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim/
/Dariusz Bierła/

Otrzymują:
• wykonawcy, którzy złożyli ofertę w postępowaniu,
• strona internetowa:www.szpital.osw.pl,
• tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,
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