Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 40 sekretariat 0857220463 e-mail i tel. kontakt. na stronie www.szpitalsokolka.pl/kontakt.html

Sokółka dn.28.05.2014r.
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartości 207000
euro na dostawę aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ. CPV - 33112200-0 - Aparaty ultrasonograficzne;
33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii; 33150000-6 - Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii,
elektroterapii i fizykoterapii; 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne
Znak sprawy: SPZOZ APMED / 2014 Nr ogłoszenia – 163814 - 2014: z dnia 15.05.2014r

W poszczególnych grupach wybrano następujące oferty:
Nr

Wybrana firma

Wartość netto /

grupy

I

numer oferty: 4
Emed Sp. z o.o. Sp. K.
05-816 Opacz k/Warszawy Ul. Ryżowa 69A
Jedna oferta.

II

numer oferty: 4
Emed Sp. z o.o. Sp. K.
05-816 Opacz k/Warszawy Ul. Ryżowa 69A
Jedna oferta.

III

numer oferty: 5
Biomexim Sp.zo.o.
54-530 Wrocław Ul. Gałowska 17
Jedna oferta.

brutto oferty zł

Nr oferty / Liczba
pkt

32572,00
35258,09

4 / 100,00

5950,00
6426,00

4 / 100,00

18888,88
20400,00

5 / 100,00

Redicalus 41-800 Zabrze Ul. Knurowska 8 lok. 30

IV

V

15185,18
16400,00

2 / 100,00

numer oferty: 3
Ronomed Sp.J. Michał Nowak, Mariusz Romian
53-030 Warszawa Ul. Przyjaźni 51/1U
Najtańsza oferta.

15638,89
16890,00

3 / 100,00

BTL Polska Sp.zo.o. 02-239 Warszawa Ul. Leonidasa 49
Meden - Inmed Sp. z o.o 75 - 847 Koszalin Ul. Wenedów 2

VI

WYKLUCZONA

numer oferty: 2
Meden - Inmed Sp. z o.o.
75 - 847 Koszalin Ul. Wenedów 2
Jedna oferta.

1 / 95,94
2 / 70,67

Przetarg unieważniono. Art. 93.ust.1 pkt 1 ustawy PZP. Nie złożono żadnej oferty.

PRZEWIDYWANY TERMIN ZAWARCIA UMÓW Z WYBRANYMI WYKONAWCAMI TO 03.06.2014r w
siedzibie Zamawiającego (sekretariat) lub zgodnie z pisemnym wnioskiem Wykonawcy.
Oferty odrzucone
Redicalus 41-800 Zabrze Ul. Knurowska 8 lok. 30
Oferenci wykluczeni z postępowania
Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy Pzp Zamawiający, powołując się na zapisy Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia § 6 – wyklucza ofertę Wykonawcy Redicalus 41-800 Zabrze Ul. Knurowska 8 lok. 30 z
udziału w postępowaniu.
Zamawiający, w SIWZ § 6 ust. 1.4 wymagał:
W zakresie warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej
braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 100000,00zł
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i
ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
Wykonawca nie dołączył do oferty w/w dokumentu. Zamawiający pismem z dnia 26.05.2014r (fax i list)
wezwał Wykonawcę do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca nie uzupełnił dokumentów w wyznaczonym terminie tj. do 28.05.2014r godz. 12:00 . Wykonawca nie
próbował udowodnić że wynika to z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający mając na względzie art.7 , zgodnie z art. 24 ust.2 pkt. 4 Ustawy Pzp zachowując zasadę uczciwej
konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców zmuszony jest wykluczyć państwa ofertę z udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się z odrzuconą..
Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści niniejsze informacje o wyborze
oferty, wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.
Pouczenie: zgodnie z art. 180 ust.1 i 2 Ustawy PZP Wykonawca może wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od
dnia, w którym uzyskał lub mógł uzyskać informacje o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia odwołania.
Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:
Dyrektora SPZOZ w Sokółce
Jerzy Kułakowski

