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DOP – ZP  217/2012
                                          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  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 dostawę 
odzieży ochronnej dla personelu medycznego, odzieży wysokobarierowej CBO, obuwia dla personelu medycznego,  
odzieży ochronnej i roboczej dla personelu technicznego – nr sprawy ZP 20/2012

I. Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczył Wykonawcę:
A.  nr  1  firmy  PPHU  AGA-NOWA  Machnik  Henryk  Wodzisław  Śląski,  ul.  Tęczowa  47 w  grupie  4  i  5  z  powodu 
nieuzupełnienia brakującego dokumentu tj.:
1. (…) w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. – wymóg pkt VI/A/2 specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia;
2.  Aktualnego  zaświadczenia  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzającego,  że  Wykonawca  nie  zalega 
z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty  
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3  
miesiące przed upływem terminu składania ofert - wymóg pkt VI/A/3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3.  Informacji  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  -  kredytowej,  w  których  Wykonawca  posiada  rachunek,  
potwierdzającej  wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową  Wykonawcy,  wystawionej  nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność 
kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 % ceny oferty brutto (w przypadku złożenia ofert częściowych – 50 % sumy 
cen ofert częściowych  - brutto) – wymóg pkt VI/B/2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
4. Dla grupy 4-5 dokładnego opisu oferowanego asortymentu wraz z jego zdjęciami - wymóg pkt VII specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
B. nr 8 firmy REWA Wiesław Rewers, Szczecin, ul. Kolumba 5 w grupie 1, 4 i 5 z powodu nieuzupełnienia brakującego 
dokumentu tj.:
1.  Informacji  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  -  kredytowej,  w  których  Wykonawca  posiada  rachunek, 
potwierdzającej  wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową  Wykonawcy,  wystawionej  nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność 
kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 % ceny oferty brutto (w przypadku złożenia ofert częściowych – 50 % sumy 
cen ofert częściowych  - brutto) – wymóg pkt VI/B/2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
C.  nr 7 firmy Firma Produkcyjno-Handlowa SCARLET Marzena Hejnold  31-623 Kraków  os. Piastów 11/45 w grupie 1 
z powodu nieuzupełnienia brakującego dokumentu tj.:
Informacja  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  -  kredytowej,  w  których  Wykonawca  posiada  rachunek, 
potwierdzającej  wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową  Wykonawcy,  wystawionej  nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność 
kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 % ceny oferty brutto (w przypadku złożenia ofert częściowych – 50 % sumy 
cen ofert częściowych  - brutto) – wymóg pkt VI/B/2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
II. Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczył Wykonawcę:
A. PPHU AGA-NOWA  Machnik Henryk Wodzisław Śląski, ul. Tęczowa 47 (oferta  nr 1 – grupa 4 i 5)
B.  FPH SCARLET Marzena Hejnold 31-623 Kraków os. Piastów 11/45( oferta nr 7 – grupa 1)
Wykonawcy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
III. Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę nr 6  
Wykonawcy PPHU SPECJAŁ Sp. z o.o. 35-322  Rzeszów ul. Ciepłownicza 8 w grupie 1. Wykonawca przedstawił w ofercie 
„Specyfikację techniczną tkaniny ORION 150 TW”(w której producent potwierdził wagę tkaniny 200 g/m 2 +/-5) i nie złożył 
wyjaśnień w oparciu o art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
IV. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty tj.:

1. oferta nr 9 firmy ZPP ŚWIT, Zielona Góra, ul. Błotna 5B 
w grupie nr 1 - wartość brutto oferty:   43 326,75 zł.
2. oferta nr 2 firmy  ButStar Sp. z o.o., Zblewo, ul. Dworcowa 21 
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w grupie nr 3 - wartość brutto oferty:   22 601,25 zł.
3. oferta nr 9 firmy ZPP ŚWIT, Zielona Góra, ul. Błotna 5B
w grupie nr 4 - wartość brutto oferty:   3 136,50 zł.
4. oferta nr 5 firmy FHU PULA Edyta Bilska, Bochnia, ul. Ks. Stanisława Staszica 8
w grupie nr 5 - wartość brutto oferty:   55 995,75 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 100%.
Streszczenie oceny oferty:
Grupa nr 1

Nr 
oferty

Wykonawca Liczba punktów w kryterium 
cena

RAZEM

4 Spółdzielnia Inwalidów Przyszłość  96-309 
Wieluń,ul. Szkolna 5 

82,08 82,08

9 ZPP ŚWIT, Zielona Góra, ul. Błotna 5B 100 100

10 WSI „Warszawska”,  ul.  Nocznickiego  29 
01-918 Warszawa

78,5 78,5

Grupa nr 3
Nr 

oferty
Wykonawca Liczba punktów w kryterium 

cena
RAZEM

2 BUTSTAR Sp. z o.o., ul. Dworcowa 21, 
83-210 Zblewo

100 100

3 MEDIBUT Zakład  Produkcyjny      ul. 
Dąbrowskiego 45, 93-177 Łódź 

90,97 90,97

Grupa nr 4
Nr 

oferty
Wykonawca Liczba punktów w kryterium 

cena
RAZEM

4 Spółdzielnia  Inwalidów  Przyszłość   96-
309 Wieluń,ul. Szkolna 5 

77,27 77,27

9 ZPP ŚWIT, Zielona Góra, ul. Błotna 5B 100 100
Grupa nr 5

Nr 
oferty

Wykonawca Liczba punktów w kryterium 
cena

RAZEM

5 FHU PULA Edyta  Bilska,  Bochnia,  ul. 
Ks. Stanisława Staszica 8

100 100

V. Zamawiający  unieważnił  postępowanie w grupie 2 w oparciu o art.  93 ust.  1  pkt  1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
VI. Umowy dotyczące przedmiotu zamówienia zostaną zawarte 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 08.08.2012 roku.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl


