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Nasz znak: ZP.271- 256 .9/2016            Kraków, dnia 12.09.2016 r. 

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

 Dostawę niesterylnego sprzętu  jednorazowego użytku (ZP9/16)

KOREKTA

OGŁOSZENIA O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

       Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2015,  poz.  2164  z  późn.  zm.)  Dyrektor  Szpitala
Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki
Zdrowotnej  w  Krakowie,  os.  Na  Skarpie  66  w  Krakowie  informuje  o  wyborze
najkorzystniejszej  oferty  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na   Dostawę  niesterylnego
sprzętu  jednorazowego użytku (ZP 9/16)  w grupie  10.

Zamawiający w ogłoszeniu z dnia 2.09.2016 r. znak  ZP.271-  236 .9/2016 nie uwzględnił
informacji  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  w  grupie  10,  jednocześnie  podając
informacje, że złożono w tej grupie ofertę oraz uzyskane w niej punkty przez Wykonawcę
ABC Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa , ul. Gen Wł.
Sikorskiego 4 A, 05-119 Legionowo miejscowość  Łajski.

W związku z powyższym w grupie nr 10  najkorzystniejszą ofertą jest oferta Wykonawcy-
ABC Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa , ul. Gen Wł.
Sikorskiego 4 A, 05-119 Legionowo miejscowość  Łajski.

Wartość zamówienia wynosi w grupie  10:  51.971,22 zł brutto.

Ponadto działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) Dyrektor
Szpitala informuje, że w  grupie  14  postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.
93  ust.  1  pkt  7)  ww.  ustawy  ponieważ  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej  unieważnieniu umowy  w sprawie zamówienia
publicznego.

Zamawiający w dniu 1.08.2016 r. pismem znak ZP.271-198.9/2016 wezwał wykonawców do
przedłużenia  terminu  związania  ofertą  oraz  wniesienia  nowego  wadium  na  przedłużony
termin związania ofertą. 
W  dniu  2.09.2016  r.   pismem  znak  ZP.271-  237.9/2016  w grupie  14  –  Zamawiający
wykluczył z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Wykonawcę  Mercator
Medical  S.A.  ul.  Heleny Modrzejewskiej   30,  31-327 Kraków ponieważ,   nie  wyraził
zgody na przedłużenie okresu związania ofertą  oraz  nie   wniósł  wadium na przedłużony
termin.

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
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Zamawiający w dniu 9.09.2016 r.  otrzymał informację od Wykonawcy, że nie otrzymał pisma z dnia 1.08.2016 r.
znak ZP. 271-198.9/2016 w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą. Powyższe skutkuje nierównym traktowaniem
wykonawców w grupie 14, w związku z tym postępowanie w grupie 14 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt
7) ww. ustawy.

Ogłoszenie powyższe przekazane zostanie wszystkim uczestnikom postępowania, zamieszczone na stronie  internetowej
Szpitala oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia  12 września 2016 r. 

Dziękujemy za udział w procedurze przetargowej.

Zatwierdził 

Dyrektor Szpitala

Dr med. Zbigniew J. Król


