
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna
w Krakowie

31-155 Kraków, ul. Montelupich 4

tel. 012 424 54 24 fax 012 424 54 90

Sprawa: DZP-271-583/17 Kraków, 26 października 2017r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. „Dostawa cyfrowego aparatu RTG do
tomografii stożkowej CBCT z pantomografią i cefalometrią umożliwiającego wykonywanie zdjęć 2D i 3D wraz z
wyposażeniem i montażem oraz demontażem istniejącego aparatu" ogłoszonego w Biuletynie Zamówień
Publicznych nr 596341-N-2017 z dnia 2017-10-03.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w
Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków, zwany w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 92
ust. l pkt l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. póz. 1579)
zwanej dalej „ustawą" zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa cyfrowego aparatu RTG do tomografii
stożkowej CBCT z pantomografiq i cefalometrią umożliwiającego wykonywanie zdjęć 2D i 3D wraz z
wyposażeniem i montażem oraz demontażem istniejącego aparatu" wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę
złożoną przez firmę: KaVo Polska Sp. z o.o.

Uzasadnienie wyboru:

Do przedmiotowego postępowania wpłynęła tylko jedna oferta, która spełnia wszystkie wymagania
Zamawiającego określone w SIWZ.

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscem wykonywania
działalności wykonawców, którzy złożyli oferty oraz wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także punktacja przyznana
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Nr
oferty

1.

Nazwa wykonawcy
składającego ofertę

KaVo Polska Sp. z o.o.
Ul. Pomorska 251
92-213 Łódź

Cena
wykonania

zamówienia

289 587,00 zł

Punktacja

60,00 pkt

Deklarowany
dodatkowy

okres serwisu

Irok

Punktacja

20 pkt.

Łączna
punktacja

80 pkt.

Termin wykonania zamówienia: najpóźniej do 17.12.2017r. Szczegółowy harmonogram dostawy
i montażu zostanie uzgodniony między stronami po podpisaniu umowy, przy czym zamawiający
udostępni na żądanie wykonawcy obiekt przez 24h zarówno w dni robocze jaki i dodatkowo również w
soboty i niedziele.
Deklarowany okres dodatkowego serwisu aparatu RTG, ponad 24-miesięczny okres wymagany przez
Zamawiającego -1 rok.
Termin płatności: przelew 30 dni.

A. W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy ani nie odrzucono żadnej oferty.
B. Umowa na dostawę będącą przedmiotem zamówienia zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt l a)
ustawy

Uniwersytecki iologiczne.
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