Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. M. Curie-Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze

Zabrze, dn. 01.08.2017r

DZP/16PN/2017

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego „Zakup i dostawę aparatu do
znieczulenia oraz respiratora dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.” o sygn.
DZP/16PN/2017 wybrał do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę, którą złożył Wykonawca:
OFERTA NR 2
El-Prod Krzysztof Bregulla
Ul. Szkolna 33
44-160 Rudziniec
Pakiet nr 1

Cena netto: 131 000,00 zł

Cena brutto: 141 480,00 zł

Okres gwarancji: 24 miesiące
Pakiet nr 2

Cena netto: 51 000,00 zł

Cena brutto: 55 080,00 zł

Okres gwarancji : 24 miesiące
 Termin wykonania zamówienia/umowy - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. do 4 tygodni (28 dni)
 Warunki płatności - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT
Punktacja przyznana ofertom została przedstawiona w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że:
1. W postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego złożono 2 oferty:
 Oferta nr 1 – Walmed Sp. z o.o., ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie k/Warszawy
 Oferta nr 2 - El-Prod Krzysztof Bregulla, ul. Szkolna 33, 44-160 Rudziniec
2. Zamawiający informuje, że nie wyklucza żadnego Wykonawcy z postępowania
3. Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy prawo zamówień publicznych odrzuca
Ofertę nr 1 - Walmed Sp. z o.o., ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie k/Warszawy w zakresie
Pakietu nr 2
Szczegółowe informacje dotyczące odrzucenia Wykonawcy wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik
nr 2 do niniejszego pisma.

4. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia możliwe będzie dla Pakietu nr 1 zgodnie z art. 94 ust. 2
pkt 1a Ustawy pzp przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust 1 pkt 2, natomiast dla
Pakietu nr 2 zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp, po upływie 5 dni od dnia przesłania
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zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną lub faksem tj. po
06.08.2017r.
5. Zamawiający informuje, że przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. XXVII pkt 7
w wysokości 5% ceny całkowitej oferty.
6. Zamawiający o terminie podpisania umowy powiadomi odrębnym pismem, po otrzymaniu
potwierdzenia złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Załączniki:
1. Punktacja
2. Odrzucenie oferty firmy Walmed Sp. z o.o. w zakresie Pakietu nr 2
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