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Nasz znak : DOP – ZP 37/   26 /12                                        Kraków, dnia 11 stycznia 2012 r. 

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

„Usługi w zakresie konserwacji  i  bieżącej naprawy  central wentylacji 
mechanicznej wywiewno – nawiewnej,  urządzeń klimatyzacyjnych , 

nawilżaczy,  agregatów wody lodowej,  układu wymiennika para/woda, 
klimatyzatorów typu „splitt” 

(ZP 37/11)

OGŁOSZENIE O WYNIKU

              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 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 
„Usługi  w  zakresie  konserwacji  i  bieżącej  naprawy   central  wentylacj i  
mechanicznej  wywiewno  –  nawiewnej,  urządzeń  kl imatyzacyjnych  ,  nawilżaczy,  
agregatów  wody  lodowej,  układu  wymiennika  para/woda,  kl imatyzatorów  typu 
„splitt”  (ZP 37/11).

I. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 
W niniejszym postępowaniu została wybrana oferta Wykonawcy  ELSAP Bogusław Cencek, Glinik 136, 31-990 
Kraków. 

Wartość  zamówienia wynosi: 198000,00 zł netto, 243540,00 zł brutto.

Oferta powyższa została uznana za najkorzystniejszą w kryterium cena, spełnia warunki określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych .

Termin podpisania umowy nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

II. OFERTY ODRZUCONE :
Wykonawca PPHU PORMAT M. Kapusta  M. Gałuszka Sp. J. ul. Gromadzka 66 E, 30-719 Kraków w terminie 3 dni 
od doręczenia zawiadomienia, nie zgodził  się  na poprawienie innej omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy. 
Zamawiający pismem znak DOP-ZP 1/12 z dnia 2 stycznia 2012 r.  poprawił inną omyłkę polegającą na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującą istotnych zmian w treści 
oferty poprzez wykreślenie zdania umieszczonego w ofercie :                                                          
"Uzupełnienie czynnika chłodniczego w układach, oraz drobne usterki wymagające wymiany po  
stronie Pormat do kwoty 500,00 zł." 
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Wykonawca nie wyraził zgody. W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 
7 ustawy. 

III. WYKONAWCY WYKLUCZENI  :

Wykonawca Zakład Instalacyjno- Budowlany „REM – Instal” Robert Krystecki ul. Szopkarzy 6/1 31-228 Kraków, 
nie uzupełnił brakujących dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest nie dołączył do 
oferty:

a) oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy .
b) aktualnego  zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na 
ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie, 
odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c) Oświadczenia wskazanego w  pkt. VI. 1  A. 4 SIWZ, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy  i  
Polityki  Społecznej  z  dnia  28 kwietnia  2003 r.  w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania  posiadania 
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828) oraz 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie programów 
kursów,  przeprowadzania  egzaminów  oraz  wzoru  świadectwa  kwalifikacji  w  zakresie  substancji 
kontrolowanych (Dz. U. nr 195 poz. 2009)
d)  opłaconej  polisy  a  w przypadku jej  braku innego dokumentu potwierdzającego,  że  Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

W związku z powyższym na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca  
został  wykluczony  z  postępowania,  ponieważ  nie  złożył  dokumentów potwierdzających  spełnianie  warunków 
udziału  w  postępowaniu  a  oferta  została  uznana  za  odrzuconą  na  podstawie  art.  24  ust.  4  ustawy  prawo  
zamówień publicznych.

II. 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 ELSAP Bogusław Cencek  Glinik 136, 31-990 
Kraków

100,00 pkt 100,00 pkt

2 3 PROWINEX Sp. z o.o.., ul. Saska 4,30-720 
Kraków

93,57 pkt 93,57 pkt

Ogłoszenie powyższe przekazane zostanie wszystkim uczestnikom postępowania, umieszczone na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Szpitala, od dnia 11 stycznia 2012 r.

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

                       
Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma  
w dniu ............ ilość stron ..............  podpis ......................
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