Jastrzębie – Zdrój, 04.08.2017 r.

Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Dostawy podstawowego i pomocniczego sprzętu medycznego” (BZP.38.382-24.17)”.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE PAKIETU
NR 13 - OKULARY DO LAMPY, OKULARY DO LASERA, GOGLE, PÓŁMASKA OCHRONNA

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 podstawowego i
pomocniczego sprzętu medycznego” - BZP.38.382-24.17, dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pakiet 13 – Okulary do lampy, okulary do lasera, gogle, półmaska ochronna
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez:
Nazwa (firma) siedziba
Liczba punktów:
Nr
Wartość brutto
i adres Wykonawców, którzy
kryterium
oferty
złożyli ofertę
Cena (koszt) – 100 %
10

Sinmed Sp. z o.o.
ul. Toszecka 6

9 600,15 zł

100 pkt

44-100 Gliwice
Złożono jedną oferty niepodlegającą odrzuceniu
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 ze zm.).

Dodatkowo, Zamawiający w w/w postępowaniu przetargowym ODRZUCA
ofertę:

następującą

Anmar Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Strefowa 22
43-100 Tychy
Prawne uzasadnienie odrzucenia:
Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP, odrzuca ofertę Wykonawcy w
powyższym pakiecie, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

Faktyczne uzasadnienie odrzucenia:
Wykonawca zaoferował w załączniku nr 1 do SIWZ, tj. Formularzu asortymentowo-cenowym okulary
ochronne, o numerze katalogowym K204, które nie posiadają wielostopniowej regulacji kąta
pochylenia szybki, podczas gdy Zamawiający wymagał wielostopniowej regulacji kąta nachylenia
szybki. Ponadto, na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawca złożył wyjaśnienia, w których
potwierdził, że zaoferowane przez niego okulary ochronne nie posiadają w/w funkcjonalności..
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