
                                                                     

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

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

 Kraków, dnia 27.04.2011 r.
DOP – ZP   68/2011
                                     
                                            ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
     

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, os. Na Skarpie 66, informuje o 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę, montaż i uruchomienie 2 sztuk aparatów USG do wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie wraz ze szkoleniem personelu, zgodnie z projektem 

unijnym – „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Lądowiska wraz z zakupem nowych urządzeń dla 
Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego  SP ZOZ w Krakowie”

- nr sprawy ZP 11/2011 

I. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty tj.:

a) w zadaniu nr 1 -  oferta nr 4 firmy  GEMED ELIAS Sp. j., 41-506 Chorzów, ul. Stefana Batorego 19
wartość brutto oferty:   332 000,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.), odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest najkorzystniejsza przy zastosowaniu kryteriów 
określonych w specyfikacji tj. cena 70%, parametry techniczne 30%.

Streszczenie oceny oferty:
Nr 

oferty
Wykonawca Liczba punktów w kryterium 

cena
Liczba punktów w 

kryterium parametry 
techniczne

Razem

2 SIEMENS  Sp.  z  o.o.,  03-821 
Warszawa, ul. Żupnicza 11

50,43 30,00 80,43

4 GEMED  ELIAS  Sp.  j.,  41-506 
Chorzów, ul. Stefana Batorego 19

70,00 21,63 91,63

b) w zadaniu nr 2 -  oferta nr 4 firmy  GEMED ELIAS Sp. j., 41-506 Chorzów, ul. Stefana Batorego 19
wartość brutto oferty:   89 000,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.), odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  została  złożona  jako  jedyna  w  niniejszym 
postępowaniu. 
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Streszczenie oceny oferty:
Nr 

oferty
Wykonawca Liczba punktów w kryterium 

cena
Liczba punktów w 

kryterium parametry 
techniczne

Razem

4 GEMED  ELIAS  Sp.  j.,  41-506 
Chorzów, ul. Stefana Batorego 19

70,00 30,00 100,00

II. Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych została odrzucona 
oferta:
a) nr 1 firmy MIRO Sp. z o.o. 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 6 lok. 9. Wykonawca nie umieścił w ofercie informacji na  
temat okresów, w jakich byłyby wykonywane przeglądy gwarancyjne,  a zwłaszcza pogwarancyjne (informacja ta nie 
może podlegać negocjacjom z Zamawiającym) – wymóg SIWZ, załącznik nr 5 do specyfikacji „Warunki gwarancji i  
serwisu” - pkt 9 i 10, strona nr 12 oferty),  wymaganego jako wypełniony dokument dołączony do oferty, stanowiący 
oświadczenie Wykonawcy. 
Powyższy  załącznik  nie  stanowi  dokumentu  potwierdzającego  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  w  
związku z tym nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

b) nr 3 firmy TMS Sp. z o.o. 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 84. Wykonawca umieścił w ofercie informację  na temat  
nieodpłatnych  kosztów  dojazdów  serwisu,  diet  i  noclegów  jedynie  w  okresie  gwarancji,  co  stoi  w  sprzeczności  z  
wymaganiami Zamawiającego – odpowiedź nr 36, pismo z dnia 06.04.2011, Nr DOP-ZP 56/2011.
Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące wypełniony załącznik nr 5 do specyfikacji „Warunki gwarancji i serwisu” nie  
stanowi dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu i w związku z tym nie podlega  
uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

IV.  Zamawiający  w  oparciu  o  art.  87  ust.  2  pkt  2  cytowanej  ustawy  poprawił  oczywistą  omyłkę  rachunkową,  z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek w ofercie nr 4 firmy GEMED ELIAS Sp. j., 41-506 
Chorzów, ul. Stefana Batorego 19, w formularzu ofertowym w zadaniu nr 1:
jest:   wartość podatku VAT:  14 592,59 zł.
winno być: wartość podatku VAT:  24 592,59 zł.
jest:   wartość brutto w zł.:  322 000,00 zł.
winno być: wartość brutto w zł.:  332 000,00 zł.
jest:   wartość brutto przedmiotu zamówienia słownie:  trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100
winno być: wartość brutto przedmiotu zamówienia słownie:  trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100

V.  Umowa  dotycząca  przedmiotu  zamówienia  zostanie  zawarta  w  terminie  zgodnym  z  ustawą  Prawo  zamówień 
publicznych,  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób  
określony w art. 27 ust.2 tj.  w dniu 05.05.2011 roku.

Dziękujemy za zainteresowanie procedurą przetargową i złożenie oferty.


