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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,27 maja 2016r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami z art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.2164) na „Dostawę instrumentów
i materiałów endodontycznych oraz akcesoriów stomatologicznych dla SP ZOZ Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w
Krakowie", ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 121368 - 2016; data zamieszczenia: 13.05.2016.

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie w oparciu o art.92 ust. l Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych informuje, że do przedmiotowego zamówienia publicznego wpłynęły 3 oferty złożone przez
następujące Firmy:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena oferty*

Marrodent Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Krasińskiego 31, 43-300 Bielsko-Biała
33 810 1328, fax:33 8278302
e-mail: biuro(o),marrodent.pl. e-mail: sklep@marrodent.pl

Cena netto - 299 628,00 zł

Cena brutto - 323 653,39 zł

Kol-Dental Sp. z o.o. S.k.
ul. Celichowska 6, 04-769 Warszawa
tel.22514-62-00
e-przetargi@koldental.com.pl

Cena netto - 296 484,60 zł

Cena brutto - 320 368,97 zł

Miwodent s.c. A. Woźniacka, M. Woźniacki
ul. Kielecka 17, 31-523 Kraków
sklep@miwodent.pl
Telefon: 012 431 12 33, Faks: 012 432 89 00
http://www.miwodent.pl

Cena netto - 288 548,52 zł

Cena brutto - 311 827,67 zł

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę 315 769.49 brutto - 292 379,16 zł netto, co
stanowi równowartość 70 031,90 euro

Zamawiający informuje, że z prowadzonego postępowania przetargowego wykluczył 2 (dwóch)
Wykonawców tj :
I. Kol-Dental Sp. z o.o. S.k. ul. Celichowska 6, 04-769 Warszawa , jako Wykonawca w/w zamówienia

zostaje wykluczona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Podstawa prawna: art.24.2 pkt 4 Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych.
Uzasadnienie:
Wykonawca w ofercie złożonej do przedmiotowego postępowania oraz w wyznaczonym dodatkowo przez
Zmawiającego czasie tj. do 27.05.2016 do godz. 10:00 nie przedstawił wymaganych zgonie z zapisami w
SIWZ dokumentów tj.:
l. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.

22 ust. l Ustawy Pzp, Zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:
a. W załączniku nr 7 w tabeli, w której Wykonawca winien wpisać informację dotyczącą wykonanych

dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert na kwotę co najmniej
150 000,00 zł brak informacji o ich wykonaniu - BRAK NIE ZOSTAŁ UZUPEŁNIONY.

b. W złożonej ofercie Oferent przedstawił polisę ubezpieczeniową obejmującą okres od 18.04.2016 do
17.04.2017. Nie przedłożył stosownego oświadczenia, w którym zobowiąże się do dalszej
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kontynuacji przedstawionej polisy na okres obowiązywania zawartej umowy. Przewidywany przez
Zamawiającego czas realizacji niniejszego zamówienia - czerwiec 2016 do czerwiec 2017r. W
związku z powyższym należy wezwać do uzupełnienia wymaganej dokumentacji. Brak do
uzupełnienia - BRAK NIE ZOSTAŁ UZUPEŁNIONY.

c. W złożonej ofercie Oferent nie przedłożył wymaganego dokumentu tj. aktualnego zaświadczenia
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu- wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert. Dla płatnika składek Jacek Piłko. Przedstawiony dokument jest wystawiony na dzień
29.01.2016r. Brak do uzupełnienia - BRAK NIE ZOSTAŁ UZUPEŁNIONY.

d.W złożonej ofercie Oferent nie przedłożył wymaganego dokumentu tj. aktualnego zaświadczenia
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dla płatnika składek Jacek Piłko
Przedstawiony dokument jest wystawiony na dzień 29.01.2016r._Brak do uzupełnienia - BRAK
NIE ZOSTAŁ UZUPEŁNIONY.

2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Zamawiający żąda przedstawienia:
- materiałów firmowych - ulotki informacyjnej lub aktualnego katalogu/kart katalogowych,

zawierających dokładny opis, na podstawie którego Zamawiający będzie mógł stwierdzić, że
oferowane wyroby spełniają wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia przedstawionym w załączniku nr l SIWZ (załączany dokument musi
zawierać informację dotyczącą numeru pozycji danego materiału w tabeli cenowej w formularzu
ofertowym ) - brak materiałów firmowych dla wyszczególnionych w Tabeli - Opis przedmiotu
zamówienia następujących pozycji:
1. Póz. 29,
2. Póz. 30,
3. Poz.50,
4. Poz.51.
Brak do uzupełnienia - BRAK NIE ZOSTAŁ UZUPEŁNIONY.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego jednocześnie uznaje się za odrzucona.
Podstawa prawna: 89.1 pkt 5 Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych.

II. Marrodent Sp. z o.o. Siedziba: ul. Krasińskiego 31, 43-300 Bielsko-Biała, jako Wykonawca w/w
zamówienia zostaje wykluczona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Podstawa prawna: art.24.2 pkt 4 Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych.
Uzasadnienie:
Wykonawca w ofercie złożonej do przedmiotowego postępowania oraz w wyznaczonym dodatkowo przez
Zmawiającego czasie tj. do 27.05.2016 do godz. 10:00 nie przedstawił wymaganych zgonie z zapisami w
SIWZ dokumentów tj.:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający żąda przedstawienia:
a. materiałów firmowych - ulotki informacyjnej lub aktualnego katalogu/kart katalogowych, zawierających

dokładny opis, na podstawie którego Zamawiający będzie mógł stwierdzić, że oferowane wyroby
spełniają wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
przedstawionym w załączniku nr l SIWZ (załączany dokument musi zawierać informację dotyczącą
numeru pozycji danego materiału w tabeli cenowej w formularzu ofertowym ) - brak materiałów
firmowych dla wszystkich pozycji tj. od l do 69 wyszczególnionych w Tabeli - Opis przedmiotu
zamówienia. BRAK NIE ZOSTAŁ UZUPEŁNIONY.
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b. kart charakterystyki ( odpowiednio dla każdego przedmiotu zamówienia, jeżeli dotyczy) - Brak kart
charakterystyki dla preparatów wyszczególnionych w Tabeli Opis przedmiotu zamówienia
w następujących pozycjach: póz. 53, póz. 54.
BRAK NIE ZOSTAŁ UZUPEŁNIONY.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego jednocześnie uznaje się za odrzuconą.
Podstawa prawna: 89.1 pkt 5 Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych.

Zamawiający w oparciu o art.9 ust. l Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych dokonał
wyboru najkorzystniejszej oferty uznając za najkorzystniejszą - ofertę złożoną przez Firmę:

Nr
oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty*

Miwodent s.c. A. Woźniacka, M. Woźniacki
ul. Kielecka 17, 31-523 Kraków
sklep@miwodent.pl
Telefon: 012 431 12 33, Faks: 012 432 89 00
http://www.miwodent.pl

Cena netto - 288 548,52 zł

Cena brutto - 311 827,67 zł

Po upłynięciu stosownych terminów tj. po upływie 5 dni ( liczonych od dnia potwierdzenia otrzymania
niniejszego pisma), zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych Zamawiający zaprosi Wykonawcę, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą do
podpisania umowy dotyczącej realizacji w/w zamówienia.

ZATWIERDZAM:

,
atologiczne]

Szwarczyński
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