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

Zabrze, dn. 18.12.2017r

DZP/23PN/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 „Dostawę osprzętu do

neuromonitora oraz narzędzi do zabiegów laparoskopowych dla
Szpitala
Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.” o sygn. DZP/23PN/2017 wybrał do realizacji
zamówienia najkorzystniejszą ofertę, którą złożył Wykonawca:
OFERTA NR 1
Medtronic Poland Sp. z o. o.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
Pakiet nr 1

Cena netto: 8 370,00 zł

Cena brutto: 9 039,60 zł

Termin realizacji zamówienia : 48 godzin
Pakiet nr 2

Cena netto: 127 400,00 zł

Cena brutto: 137 592,00 zł

Termin realizacji zamówienia : 48 godzin
Pakiet nr 4

Cena netto: 9 000,00 zł

Cena brutto: 9 720,00 zł

Termin realizacji zamówienia : 48 godzin
 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 75%
całkowitej daty ważności od daty dostawy
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 – Medtronic Poland Sp. z o. o. , ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
 Oferta nr 2 – Inter Consult MD Sp. z o.o. Sp. k., ul. Księdza Brzóski 94/18, 91-347 Łódź
2. Zamawiający informuje, że nie wyklucza żadnego Wykonawcy z postępowania, ani nie odrzuca
żadnej oferty z postępowania
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3. Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie Pakietu nr 3
na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych
Szczegółowe informacje dotyczące unieważnienia w zakresie Pakietu nr 3 wraz z uzasadnieniem
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.
4. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia możliwe będzie zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a Ustawy
pzp przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust 1 pkt 2 Ustawy pzp
5. Zamawiający zaprasza do podpisania umów dla w dniu 20.12.2017r. o godzinie 12:00 do pokoju
nr 2 w Budynku Administracji

Załączniki:
1. Punktacja
2. Unieważnienie Pakietu nr 3
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