
                                                                     

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

os. Na Skarpie 66   skrytka pocztowa 9    kod pocztowy 31-913

Nasz znak: DOP – ZP / 31  /2011                                                                          Kraków, dnia 17 lutego 2011 r.

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

„Dostawę wraz z montażem 36 szt. osłon zewnętrznych z włókna poliestrowego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w 
ramach projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Lądowiska wraz z zakupem nowych urządzeń dla  

Szpitala im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.”
(Nr sprawy ZP 1/2011)

OGŁOSZENIE O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  
Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz.  759  z  późn.  zm.)  Dyrekcja  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie informuje o wyniku  
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Dostawę 
wraz z montażem 36 szt. osłon zewnętrznych z włókna poliestrowego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach  
projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Lądowiska wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala  
im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.”   (ZP 1/2011)

Została  wybrana  oferta  Wykonawcy Zakład Produkcyjno  Usługowo Handlowy PROMYK,  ul.  Igołomska  8a, 
31-983 Kraków  spełniająca warunki zawarte w SIWZ oraz najkorzystniejsza w kryterium cena.

            Zaproponowana wartość netto zamówienia wynosi: 33.144,12 zł
Zaproponowana wartość brutto zamówienia wynosi: 40.767,27 zł

Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert:

L.P. Nr 
oferty

Nazwa i siedziba wykonawców, którzy złożyli oferty Punktacja 
w kryterium 

cena

Łączna 
punktacja

1 2 AMAROL Piotr Pieczyński
os. Zwycięstwa 22/13
61-650 Poznań

38,99 pkt. 38,99 pkt.

2 3 MOL Sp. z o. o.
ul. Szkółkarska 17
62-002 Suchy Las

45,37 pkt. 45,37 pkt.

3 4 Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy PROMYK
ul. Igołomska 8a
31-983 Kraków

100 pkt. 100 pkt.
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Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

os. Na Skarpie 66   skrytka pocztowa 9    kod pocztowy 31-913
Dyrekcja  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  SP  ZOZ w  Krakowie,  os.  Na  Skarpie  66  w 

Krakowie informuje o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców:
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FORMELANA s.c. D.H. Stępień, ul. Wojciecha z Brudzewa 40, 62-800 Kalisz,
2. POROLET Piotr Potocki, Miszewo 73, 80-297 Banino,
3. Firma BROKER  Tadeusz Czyżewski, ul. Jabłonna 32, 31-231 Kraków,
4. VERTI-POL Robert Poznań, ul. G. Siedleckiego 6/39, 85-868 Bydgoszcz

na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 w/w ustawy, tj. Wykonawcy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Zamawiający,  zgodnie z art.  89 ust.  1 pkt.  5 w/w ustawy odrzuca oferty w/w Wykonawców wykluczonych z 
udziału z postępowania o udzielenie zamówienia.                   

Zamawiający pismem DOP-ZP/24/11 z dnia 11 lutego 2011 r. na podstawie art. 26 ust. 3 w/w ustawy wezwał 
Wykonawcę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FORMELANA s. c. D.H. Stępień, ul. Wojciecha z Brudzewa 40,  62-800 
Kalisz do uzupełnienia następujących dokumentów i oświadczeń: 

1. oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy w/w, w związku ze złożeniem oferty  przez osoby fizyczne,  
zgodnie z pkt. VI. 1. A. 2  SIWZ z dnia 18 stycznia 2011 r.

2. oświadczenia, że  Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub oświadczenia ze  uzyskał  przewidziane  
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, zgodnie z pkt. VI. 1. A. 3  SIWZ z dnia 18 stycznia 2011 r.

3. pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. VI.1.C SIWZ z dnia 18 stycznia 2011 r.,
4. oświadczenia,  że zaoferowane osłony zewnętrzne są łatwo zmywalne i wykonane są  z włókna poliestrowego  

posiadającego atest trudnopalności, o którym mowa w piśmie z dnia DOP-ZP/15/2011 z dnia 28 stycznia 2011r.
W  wymaganym  terminie  Wykonawca  nie  przedłożył  w/w  dokumentów  i  oświadczeń,  w  związku  z  powyższym 
Zamawiający wykluczył na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 w/w ustawy Wykonawcę z przedmiotowego postępowania.

Zamawiający pismem DOP-ZP/25/11 z dnia 11 lutego 2011 r. na podstawie art. 26 ust. 3 w/w ustawy wezwał 
Wykonawcę POROLET Piotr Potocki, Miszewo 73, 80-297 Banino do uzupełnienia następujących  oświadczeń: 

1. oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, o którym mowa w pkt. VI. 1.  
A. 2  SIWZ z dnia 18 stycznia 2011 r.

2. oświadczenia, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,  lub oświadczenie że uzyskał  przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu,  o którym mowa w pkt. VI. 1. A. 3  SIWZ z dnia 18 stycznia 2011 r. 

3. oświadczenia,  że zaoferowane osłony zewnętrzne są łatwo zmywalne i wykonane są  z włókna poliestrowego  
posiadającego atest trudnopalności, zgodnie z pismem z dnia DOP-ZP/15/2011 z dnia 28 stycznia 2011r. 

W wymaganym terminie Wykonawca przedłożył brakujące dokumenty i oświadczenia. Oświadczenia o których mowa w 
pkt.  1  i  3  nie  potwierdzają  spełnienie  przez  Wykonawcę  warunków udziału  w  postępowaniu  oraz  spełnianie  przez 
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego  w dniu, w którym upłynął  termin składania ofert, w 
związku  z  powyższym   Zamawiający  wykluczył  na  podstawie  art.  24  ust.  2  pkt.  4  w/w  ustawy  Wykonawcę  z 
przedmiotowego postępowania.

Zamawiający pismem DOP-ZP/20/11 z dnia 11 lutego 2011 r. na podstawie art. 26 ust. 3 w/w ustawy wezwał 
Wykonawcę  Firma  BROKER  Tadeusz  Czyżewski,  ul.  Jabłonna  32,  31-231  Kraków do  uzupełnienia  następujących 
oświadczeń: 
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1. oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy w/w, w związku ze złożeniem oferty  przez osoby fizyczne,  
zgodnie z pkt. VI. 1. A. 2  SIWZ z dnia 18 stycznia 2011 r.

2. oświadczenia,  że zaoferowane osłony zewnętrzne są łatwo zmywalne i wykonane są  z włókna poliestrowego  
posiadającego atest trudnopalności, o którym mowa w piśmie z dnia DOP-ZP/15/2011 z dnia 28 stycznia 2011r.

W  wymaganym  terminie  Wykonawca  przedłożył  brakujące  oświadczenia,  które  nie  potwierdzają  spełnienie  przez  
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 
Zamawiającego w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, w związku z powyższym  Zamawiający wykluczył na 
podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 w/w ustawy Wykonawcę z przedmiotowego postępowania.

Zamawiający pismem DOP-ZP/26/11 z dnia 11 lutego 2011 r. na podstawie art. 26 ust. 3 w/w ustawy wezwał 
Wykonawcę VERTI-POL Robert Poznań, ul. G. Siedleckiego 6/39, 85-868 Bydgoszcz do uzupełnienia następujących  
oświadczeń: 

1. oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy w/w, w związku ze złożeniem oferty  przez osoby fizyczne,  
zgodnie z pkt. VI. 1. A. 2  SIWZ z dnia 18 stycznia 2011 r.

2. oświadczenia,  że zaoferowane osłony zewnętrzne są łatwo zmywalne i wykonane są  z włókna poliestrowego  
posiadającego atest trudnopalności, o którym mowa w piśmie z dnia DOP-ZP/15/2011 z dnia 28 stycznia 2011r.

W  wymaganym  terminie  Wykonawca  przedłożył  brakujące  oświadczenia,  które  nie  potwierdzają  spełnienie  przez  
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 
Zamawiającego w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, w związku z powyższym  Zamawiający wykluczył na 
podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 w/w ustawy Wykonawcę z przedmiotowego postępowania.

Ogłoszenie  powyższe  przekazane  zostanie  wszystkim uczestnikom postępowania,  zamieszczone  na  stronie 
internetowej Szpitala oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 17  listopada 2010 r.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych  w dniu 24 lutego 2011 r.
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