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 Nasz znak : DOP – ZP -  19 /10                                Kraków, dnia 12 lutego 2010 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego   na 

 „Zakup i dostawę nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących 
dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.” 

(ZP 34/2009)

OGŁOSZENIE O WYNIKU

              Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)  Dyrekcja Szpitala 
Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego  Publicznego   Zakładu  Opieki 
Zdrowotnej  w  Krakowie,  informuje  o  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  „Zakup  i  dostawę 
nowych  materiałów  eksploatacyjnych  do  urządzeń  drukujących  dla  Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” (ZP 34/2009).

I. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

W niniejszym postępowaniu została wybrana oferta: PPHU WIREX BIS , ul. Zagórska 186, 
25-346 Kielce.

Wartość zamówienia  wynosi: 46.084,00 zł - netto , 56.222,48 zł - brutto.

Oferta powyższa została uznana za najkorzystniejszą  w kryterium cena.

Termin  podpisania  umowy  nastąpi  zgodnie  z  art.  94  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm).
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II. WYKONAWCY WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA:
1. Wykonawca nr 3 -  PRO-COMP , ul. Wąska 2,  39-230 Brzostek nie wyraził zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni.  W związku, z tym na podstawie art. 24 
ust. 2 pkt 4 ustawy Wykonawca został wykluczony   z udziału w postępowaniu a oferta 
została  uznana  za  odrzuconą  na  podstawie  art.  24  ust.  4  ustawy  Prawo  Zamówień 
Publicznych. Ponadto w ofercie brak następujących dokumentów:
1. aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, ponieważ 
dołączone  do oferty   Zaświadczenie   z  dnia 21.12.2009 r.   nie  jest  potwierdzone za  
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
2. oświadczenia Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na  
ubezpieczenia zdrowotne i  społeczne,  lub że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,  
odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  
wykonania decyzji właściwego organu.
3. oświadczenia Wykonawcy, że gwarantuje iż dostarczane materiały eksploatacyjne będą 
oryginalnie  zabezpieczone  przez  producenta,   z  naniesionym  na  opakowaniu  opisem 
jednoznacznie identyfikującym produkt, posiadającym znak firmowy producenta, typ oraz  
model urządzenia drukującego, do którego jest przeznaczony oraz datę ważności.

2. Wykonawca nr 7 - AJP SYSTEM BIUROWE Sp.  z o.o.,  ul. Białośliwska 26, 60-418 
Poznań nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. W związku, 
z tym na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Wykonawca został wykluczony  z udziału 
w postępowaniu a oferta została uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy 
Prawo  Zamówień  Publicznych.  Ponadto  Wykonawca  w  wyznaczonym  przez  
Zamawiającego terminie  uzupełnił  dokumenty wymagane w SIWZ z dnia 29 listopada 
2009 r. tj. pełnomocnictwo do podpisania oferty. Z przedstawionych dokumentów wynika,  
że  oferta  została  podpisana  przez  osobę  nieuprawnioną  do  reprezentacji,  ponieważ 
uzupełniony dokument nie zawiera delegacji do wystawiania dalszych pełnomocnictw.

3. Wykonawca   nr 4 -  HICOPY Polska Sp. z o.o  ul. Lindego 7,  30-148 Kraków,  został 
wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie  art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy, a oferta 
została  uznana  za  odrzuconą  na  podstawie  art.  24  ust.  4  ustawy  Prawo  Zamówień 
Publicznych. 
Wykonawca  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie  uzupełnił  dokumenty  
wymagane  w  SIWZ  z  dnia  29  listopada  2009  r.  tj.  oświadczenie,  że  nie  zalega  z  
opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub że  
uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na raty  zaległych  
płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu,  niemniej  
jednak  złożone  oświadczenie  nie   potwierdza  spełniania  przez  Wykonawcę  warunków 
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udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert,  
tj. na dzień 5 stycznia 2010 r. 

4. Wykonawca   nr 5 -  JAZA Sp. z o.o.,  ul. Promienistych 5/10,  31-416 Kraków,  został 
wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie  art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy, a oferta 
została  uznana  za  odrzuconą  na  podstawie  art.  24  ust.  4  ustawy  Prawo  Zamówień 
Publicznych. 
Wykonawca  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie  uzupełnił  dokumenty  
wymagane  w  SIWZ  z  dnia  29  listopada  2009  r.  tj.  oświadczenie,  że  nie  zalega  z  
opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub że  
uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na raty  zaległych  
płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu,  niemniej  
jednak  złożone  oświadczenie  nie   potwierdza  spełniania  przez  Wykonawcę  warunków 
udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert,  
tj. na dzień 5 stycznia 2010 r. 
Ponadto Wykonawca, nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 
dni.

III.  ZESTAWIENIE WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI  OFERTY WRAZ ZE 
STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNANIEM ZŁOŻONYCH OFERT:  
L.p Nr 

oferty 
Nazwa i siedziba   wykonawców, którzy złożyli oferty cena RAZEM

1 1 PPHU WIREX BIS 
ul. Zagórska 186, 25-346 Kielce

100 pkt 100 pkt 

2 2 GANDOLF Andrzej Kulesza
ul. Oszmiańska 7, 03-503 Warszawa

85,66 pkt 85,66 pkt 

3 6 Firma Handlowa TONER 
ul. Wesoła 27, 33-111 Koszyce Wielkie

74,35  pkt 74,35  pkt

 Ogłoszenie  powyższe  przekazane  zostanie  wszystkim  uczestnikom  postępowania, 
umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Zamawiającego oraz na stronie  internetowej 
Szpitala, od dnia 12 lutego  2010 r.

.............................................................
(podpis Kierownika Zamawiającego)
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