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31-155 Kraków, ul. Montelupich 4

tel. 012 424 54 24 fax 012 424 54 90

Sprawa: DZP-271-82/17 Kraków, 22 lutego 2017.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CZĘŚCI: PAKIET NR 1,3,4,5
ORAZ O ODRZUCENIUR OFERT l UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI: PAKIET NR 2

Dotyczy: Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. póz. 2164 ze zm.), pn. „Sukcesywna dostawa materiałów
medycznych jednorazowego użytku ", ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 18824-2017 w dniu 2017-02-02

I. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie,
ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków, zwany w dalszej części „Zamawiającym" zgodnie z art. 92 ust.l ustawy Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., póz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, zawiadamia,
że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w części dotyczącej PAKIETÓW nr 1. 3. 4. 5 uznając za
najkorzystniejszą ofertę złożona przez:

PAKIET nr 1.3.4:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR Sp. z o.o. SP. K.
ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy

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

PAKIET nr 5 :
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w Wykonawcy otrzymała łącznie w obu kryteriach największa liczę punktów i spełnia wszystkie
wymagania Zamawiającego określone w SIWZ

A. Streszczenie oceny ofert:

1.

Numer Pakietu

Numer oferty / Wykonawca

Oferent nr l
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

Numer oferty / Wykonawca

Oferent nr 2
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
ANMAR Sp. ł o.o. SP. K.
ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy

PAKIET NR l

Liczba pkt w kryterium l - cena- waga 60%

59638,34

x 60% = 60 pkt

59638,34
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Liczba pkt w kryterium 2 - Termin dostawy- waga 40%

Łączna liczba pkt. uzyskana w obu kryteriach

PAKIET NR 3

Liczba pkt w kryterium l - cena- waga 60%

Liczba pkt w kryterium 2 -Termin dostawy- waga 40%

Łączna liczba pkt. uzyskana w obu kryteriach

PAKIET NR 4

Liczba pkt w kryterium l - cena- waga 60%

Liczba pkt w kryterium 2 -Termin dostawy- waga 40%

Łączna liczba pkt. uzyskana w obu kryteriach

PAKIET NR 5

Liczba pkt w kryterium l - cena- waga 60%

Liczba pkt w kryterium 2 - Termin dostawy- waga 40%

Łączna liczba pkt. uzyskana w obu kryteriach

2. Termin wykonania zamówienia: do dnia 15 marca 2018r. lub do wyczerpania przewidywanych ilości
Towaru będącego przedmiotem umowy

3. Deklarowany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia cząstkowego : 2 dni.
4. Termin płatności: przelew 30 dni.
5. Termin ważności zaoferowanego produktu wynosi: 12 miesięcy od dnia jego dostawy.

B. W prowadzonym postępowaniu w zakresie części PAKIET NR 1,3,4,5 - nie wykluczono żadnego Wykonawcy
ani nie odrzucono żadnej oferty.
C. Umowa na dostawę będącą przedmiotem zamówienia w zakresie części: Pakiet nr 1,3,4 i 5 zostanie zawarta
zgodnie z art. 94 ust. l pkt 2. ustawy

II. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części: Pakiet nr 2
Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. l ustawy zawiadamia że unieważnił postępowanie w części: PAKIET 2.

Podstawa prawna:
art. 93 ust. l pkt l w zw. z art. 93 ust. 2 ustawy.

Uzasadnienie:
Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, a do przedmiotowego postępowania w części
dotyczącej Pakietu nr 2 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zamawiający odrzucił bowiem
oferty wykonawców złożone do przedmiotowego postępowania w części dotyczącej Pakietu nr 2 na podstawie
art. 89 ust. l pkt 2 ustawy treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt3.

ZATWIERDZAM:

Uniwersyteckfei/Winiki Sto|n6tologiczne
/ ł Krakowie /
(/AA/xA

Manek Szwarczyński

www.uks.com.pl sekretariat@uks.com.pl NIP 675-12-19-110




