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Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna
w Krakowie

31-155 Kraków, ul. Montelupich 4

tel. 012 424 54 24 fax 012 424 54 90

Kraków, 3 sierpnia 2018r.

SPROSTOWANIE INFORMACJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU NR DZP-271-476/18

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. „Sukcesywna dostawa środków do dezynfekcji i mycia"
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 586055-N-2018 z dnia 2018-07-10 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna
w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków, zwany w dalszej części Zamawiającym dokonuje sprostowania
informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części zamówienia - Pakiet nr 2 - środki do dezynfekcji
i mycia w zakresie omyłki pisarskiej dotyczącej błędnego wskazania ceny wykonania zamówienia oraz
punktacji w kryterium cena dla oferty nr 2. Prawidłowa treść informacji otrzymuje brzmienie:

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

2

Nazwa wykonawcy
składającego ofertę

Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132, 02-
305 Warszawa

HENRY KRUSESP. z o.o.
Bielany Wrocławskie
ul. Kolejowa 3, 55-040
Kobierzyce

Cena wykonania
zamówienia PLN

98 435,40 zł

było:
118 757,97 zł

a powinno być:
122 539,63 zł

Punktacja / pkt

60,00

było:
49,73

a powinno być:
48,20

Deklarowany
przez
Wykonawcę
termin
realizacji
zamówienia
cząstkowego

2 dni

2 dni

Punktacja
/pkt

40

40

Łączna punktacja / pkt

100,00

było:
89,73

a powinno być:
88,20

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w/w zakresie pozostaje bez wpływu na dokonana przez
Zamawiającego czynność oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przedstawione powyżej sprostowanie zostaje przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, oraz
umieszczone na stronie internetowej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie:
https://bip. uks.com.pl/auctions. ,
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