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

Zabrze, dn. 25.08.2017r

DZP/17PN/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 „Dostawa części zamiennych do
urządzeń medycznych
dla
Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.”
Sygn. DZP/17PN/2017 wybrał do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę, którą złożyli
Wykonawcy:
OFERTA NR 1
ERBE Polska Sp. z o.o.
Al. Rzeczypospolitej 14 lok 2.8
02-972 Warszawa
Pakiet nr 5

Cena netto: 53 823,00 zł

Cena brutto: 58 128,84 zł

Termin realizacji zamówienia: 5 dni roboczych





Termin wykonania zamówienia/umowy - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. 12 miesięcy lub, o ile w
tym czasie nie zostanie zrealizowany przedmiot Umowy w ilości co najmniej 80 % wartości
danego Pakietu - do czasu realizacji, co najmniej 80% wartości danego Pakietu, nie dłużej jednak
niż do upływu 4 lat od podpisania umowy.
Warunki płatności - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT
Okres gwarancji - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. produkty z datą ważności co najmniej co
najmniej 12 miesięcy od daty dostawy produktu

OFERTA NR 2
Medela Polska Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdańskie 6D
01-531 Warszawa
Pakiet nr 8

Cena netto: 1 440,00 zł

Cena brutto: 1 555,20 zł

Termin realizacji zamówienia: 3 dni robocze





Termin wykonania zamówienia/umowy - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. 12 miesięcy lub, o ile w
tym czasie nie zostanie zrealizowany przedmiot Umowy w ilości co najmniej 80 % wartości
danego Pakietu - do czasu realizacji, co najmniej 80% wartości danego Pakietu, nie dłużej jednak
niż do upływu 4 lat od podpisania umowy.
Warunki płatności - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT
Okres gwarancji - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. produkty z datą ważności co najmniej co
najmniej 12 miesięcy od daty dostawy produktu

OFERTA NR 4
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Drager Polska Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 18a
85-655 Bydgoszcz
Pakiet nr 1

Cena netto: 34 510,40 zł

Cena brutto: 38 153,44 zł

Termin realizacji zamówienia: 1 dzień roboczy
Pakiet nr 2

Cena netto: 1 246,50 zł

Cena brutto: 1 346,22 zł

Termin realizacji zamówienia: 1 dzień roboczy





Termin wykonania zamówienia/umowy - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. 12 miesięcy lub, o ile w
tym czasie nie zostanie zrealizowany przedmiot Umowy w ilości co najmniej 80 % wartości
danego Pakietu - do czasu realizacji, co najmniej 80% wartości danego Pakietu, nie dłużej jednak
niż do upływu 4 lat od podpisania umowy.
Warunki płatności - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT
Okres gwarancji - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. produkty z datą ważności co najmniej co
najmniej 12 miesięcy od daty dostawy produktu

OFERTA NR 5
Stryker Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
Pakiet nr 3

Cena netto: 15 300,00 zł

Cena brutto: 16 524,00 zł

Termin realizacji zamówienia: 5 dni roboczych





Termin wykonania zamówienia/umowy - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. 12 miesięcy lub, o ile w
tym czasie nie zostanie zrealizowany przedmiot Umowy w ilości co najmniej 80 % wartości
danego Pakietu - do czasu realizacji, co najmniej 80% wartości danego Pakietu, nie dłużej jednak
niż do upływu 4 lat od podpisania umowy.
Warunki płatności - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT
Okres gwarancji - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. produkty z datą ważności co najmniej co
najmniej 12 miesięcy od daty dostawy produktu

Punktacja przyznana ofertom została przedstawiona w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że:
1. W postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego złożono 6 ofert:
 Oferta nr 1 – ERBE Polska Sp. z o.o. , Al. Rzeczypospolitej 14 lok 2.8 , 02-972 Warszawa
 Oferta nr 2 - Medela Polska Sp. z o.o. , ul. Wybrzeże Gdańskie 6D , 01-531 Warszawa
 Oferta nr 3 – ANIMEDIQ S.C. Eryk Goś, Paweł Pyrzalski, ul. Zachodnia 5, 05-552 Wola
Mrokowska
 Oferta nr 4 - Drager Polska Sp. z o.o. , ul. Sułkowskiego 18a , 85-655 Bydgoszcz
 Oferta nr 5 – Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa
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 Oferta nr 6 - Extramed Zaopatrzenie Dorota Wrona 72-314 Radowo Małe 80/5
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 6 - Extramed Zaopatrzenie Dorota Wrona 72-314 Radowo Małe 80/5 w zakresie Pakietu
nr 4
Szczegółowe informacje dotyczące odrzucenia Wykonawcy wraz z uzasadnieniem stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego pisma.
2. Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie Pakietu nr
4,6,7 na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Szczegółowe informacje dotyczące unieważnienia w zakresie
uzasadnieniem stanowi załącznik nr 3 do niniejszego pisma.

Pakietu nr 4,6,7 wraz z

4. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia możliwe będzie dla Pakietu nr 1,3,5,8 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
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną lub faksem tj. po
30.08.2017r
5. Zamawiający zaprasza do podpisania umów dla w dniu 31.08.2017r. o godzinie 12:00 do pokoju
nr 2 w Budynku Administracji

Załączniki:
1. Punktacja
2. Odrzucenie oferty firmy Extramed Zaopatrzenie Dorota Wrona w zakresie Pakietu nr 4
3. Unieważnienie Pakietu nr 4,6,7
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