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Nasz znak : DOP – ZP 37/             /08                                 Kraków, dnia 10 listopada  2008 r.

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

„Dostawę sprzętu komputerowego i  oprogramowania ”  (ZP 37/08).

OGŁOSZENIE O WYNIKU

              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 
sprzętu komputerowego i oprogramowania ”  (ZP 37/08).

Postępowanie  zostało  unieważnione  na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt.  4  ustawy  Prawo 
zamówień  publicznych,  ponieważ  cena  najkorzystniejszej  oferty  przewyższa  kwotę  którą 
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 Zamawiający informuje również co następuje:

Oferta  Wykonawcy  nr 1 - Bino Computers S. Bobek, B. Bielak, S. Bara S.j, Wrząsowice 
182,  32-040  Świątniki  Górne nie  zawiera oświadczenia, że  zaoferowany  asortyment  jest 
fabrycznie nowy i posiada oznakowanie certyfikatem zgodności CE, a w przypadku awarii 
przedmiotu zamówienia:
1/ Wykonawca dokona jego naprawy w miejscu instalacji jego sprzętu w ciągu 24 h od chwili 
pisemnego ( e- mail lub fax) zgłoszenia awarii , na własny koszt,
2/  oraz  konieczności  zabrania  sprzętu  do  serwisu wykonawca  zapewni,  w ciągu  24  h  od 
chwili  pisemnego  (  e-  mail  lub  fax)  zgłoszenia  awarii,  sprzęt  równoważny  sprzętowi 
zastępowanemu, na własny koszt. 
W związku z art.  26 ust. 3 ustawy Zamawiający nie zwrócił się o uzupełnienie powyższych 
oświadczeń  ponieważ  postępowanie zostało unieważnione.
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W ofercie Wykonawcy nr 2 -  Technologie Informatyczne Propti Karol Głowa, ul. Balicka 
35, 30-147 Kraków,  brak przedstawionej wartości zamówienia wg tabeli zawierającej  opis 
sposobu obliczenia ceny zawartego w pkt. XIV.2 SIWZ. tj. Zamawiający wymagał podania 
Lp., nazwy przedmiotu zamówienia , ilości,  ceny jednostkowej netto w zł, stawki podatku 
VAT, wartości netto w zł, wartości podatku VAT , oraz  wartości brutto  w  zł. 
W związku  z  art.   26  ust.  3  ustawy  Zamawiający  nie  zwrócił  się  o  uzupełnienie  tabeli 
ponieważ  postępowanie zostało unieważnione.

Oferta  Wykonawcy  nr 3 - Elektronika Sp. z o.o., ul. Józefa 26, 31-056 Kraków nie zawiera 
oświadczenia, że  zaoferowany  asortyment  jest  fabrycznie  nowy  i  posiada  oznakowanie 
certyfikatem zgodności CE, a w przypadku awarii  przedmiotu zamówienia:
1/ Wykonawca dokona jego naprawy w miejscu instalacji jego sprzętu w ciągu 24 h od chwili 
pisemnego ( e- mail lub fax) zgłoszenia awarii , na własny koszt,
2/  oraz  konieczności  zabrania  sprzętu  do  serwisu wykonawca  zapewni,  w ciągu  24  h  od 
chwili  pisemnego   (e-  mail  lub  fax)  zgłoszenia  awarii,  sprzęt  równoważny  sprzętowi 
zastępowanemu, na własny koszt. 
W związku z art.  26 ust. 3 ustawy Zamawiający nie zwrócił się o uzupełnienie powyższych 
oświadczeń  ponieważ  postępowanie zostało unieważnione.

Ogłoszenie  powyższe  przekazane  zostanie  wszystkim  uczestnikom  postępowania, 
umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Zamawiającego oraz na stronie  internetowej 
Szpitala, od dnia 10 listopada  2008 r.
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(podpis Kierownika Zamawiającego)
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