Jastrzębie-Zdrój, 07.08.2017 r.
BZP.38.382-26.26.17
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na „Dostawy koncentratów do hemodializ, płynów do hemofiltracji oraz
hemostatyków” (BZP.38.382-26.17)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju, działając na
podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
– Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy koncentratów do hemodializ, płynów
do hemofiltracji oraz hemostatyków” - BZP.38.382-26.17, dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
- Pakiet 1 – Koncentraty do hemodializy płynne
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez:
Nazwa (firma) siedziba
i adres Wykonawców, którzy złożyli
ofertę
Nipro Poland sp. z o.o.
Ul. Pańska 73
00-834 Warszawa

Wartość brutto

280 530,00 zł

Liczba punktów:
kryterium
Cena (koszt) -100%

100,00 pkt

Złożono 1 ofertę niepodlegającą odrzuceniu
- Pakiet 3 – Hemostatyki 1
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez:
Nazwa (firma) siedziba
i adres Wykonawców, którzy złożyli
ofertę
Lider konsorcjum
Neuca S.A
Ul. Szosa bydgoska 58
87-100 Toruń
konsorcjant
Farmada Transport sp. z o.o.
Ul. Szosa Bydgoska 85
87-100 Toruń
konsorcjant
Neuca Logistyka sp. z o.o.
Ul. Szosa Bydgoska 85
87-100 Toruń
Drugą ofertę złożył Wykonawca:

Wartość brutto

103 699,33 zł

Liczba punktów:
kryterium
Cena (koszt) -100%

100,00 pkt

Nazwa (firma) siedziba
i adres Wykonawców, którzy złożyli
ofertę

Wartość brutto

Lider konsorcjum
Farmacol S.A.
ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
103 700,20 zł
konsorcjant
Farmacol Logistyka sp. z o.o.
ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
Złożono 2 oferty niepodlegające odrzuceniu

Liczba punktów:
kryterium
Cena (koszt) -100%

99,99 pkt

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą, nastąpi w terminie określonym na podstawie art. 94
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz.
2164).

Ponadto, Zamawiający w w/w postępowaniu przetargowym UNIEWAŻNIA następujące pakiety:
A)
- Pakiet nr 2 – Płyny do hemofiltracji
Prawne uzasadnienie unieważnienia:
Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia w w/w pakiecie, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy
niepodlegającego odrzuceniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.
Faktyczne uzasadnienie unieważnienia:
W w/w postępowaniu przetargowym na powyższy pakiet w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
składania ofert nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
B)
- Pakiet 4 – Hemostatyki 2
Prawne uzasadnienie unieważnienia:
Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP, unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia w powyższym pakiecie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z
najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Faktyczne uzasadnienie unieważnienia:
W
w/w
postępowaniu
przetargowym na
wyżej
wymieniony
pakiet
złożona
najkorzystniejsza oferta znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tych kwot do cen najkorzystniejszych ofert.
Z poważaniem
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