Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
PUM w Szczecinie
Dzial Zam6wiefi Publicznych
Al. Powstafic6w Wielkopolskich 72,

SPSK?
szc.zEctN-

70-111 Szczecin
tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax.466 11 13
Szczecin, dn, 18.09.2015 r.

Znak sprawy :

ZP I

220I 66 I LS

i techniczrnych wraz z

dotyczy: dostawy gaz6w ntedycznych

dzier2aw4 bLrtli

i dzierzaw4 zbiornika

kriogeniczneqo

do tlenu cieklego medycznego z llompletem parownic dla SPSK-2

ZAWIADOM I EN I E O VVY'BORZE

O

FERTY NAJ KORZYSTN I EJSZEJ

z dnia 29 styczrria 2004 r. Prawo Zam6wieri Publicznych Zamawiajqcy zawiadamia,
prowadzonym postqpowaniu na dostar,vq rqkaw6w, wska2nik6w i papieru krepowego do sterylizacji

Na podstawie aft. 92 ustawy

ze w

dla SPSK-2 dokonano rozstrzygniqcia ww. postqpowania.

ZADANIE NR 1

dllezwy]Jjfly),slcdzi bv i atekeSV_gykotXIryedy{, kt6rzv zlo2vl i ofertv
Ofefta nr 2: Messer Polska tSp, z:o.o. Ul, Maciejl<owicka 30 41-503 Chorz6w
:

@lli

wvkluczeni apqslggrowania o udzielenie zam6wienia

z postqpowania nie wykluczono 2adnego wykonawcy

c) wykonawcv, kt6nrEh o rt\/zastalv odrzucone:
z postqpowania nie

odrzucono:iadnej ofeflry

OSpS5fQdlryAzlyeh_efe4zA_naikorzvstniejsz4zostala

Oferta nr 2: Messer Polska

tSp.

uznana

oferta nr 2 zlozona przez wykonawcq:

z:o.o. Ul, Maciejlkowicka 30 41-503 Chorz6w

Cena oferty: 428.546,16 zl-

Uzasadnienie wyboru: oferta nr 2 jest jedyn4 zlo2onqwa2n4 oferta.
elslleszezenj€_Aeeny_j_pql2ygnenia

zlo2onych wa2nvch ofert wraz z ounktacj4 w ka2dym krytertUfn_qrlzl4zna

purxlaera
Liczba pkt w kryterium
termin dostawy zam6wiefi

Wykonawca
Messer Polska Sp. z o.o.r Chorzow

Infornracjq otrzyma Wykonawca, ktory zlo2yl <>fertq. Informacja

o

wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie

r6wniez zamieszczona na s;tronie internetowej SIPSK-2 oraz na tablicy ogloszefi. Umowa z wybranym wykonawcq
zostanie zawafta oo dniu 18.09,2r015 r.

ZADANIE NR
al_NAZlryVjf,ruD,StCdZjbfi

ard

2.

UNIEWAzNIONE

resv wvkon awc<iw, kt6rzv zlozvl i ofertv

:

Oferta nr 1: Przedsiqbiorstwo Wielobranzower ,fl-ech Gaz SI" s.c. Tadeusz Idzi, Wojciech Sulek
Ul. t-qkowa 7a,72-300 Gryfice

Ofefta nr

2:

Messer Polslia Sp, z o.o, Ul. Mar:ieikowicka 30 41-503 Chorzr5w

@r
z postqpowania

I

i

yyklUeZenieposle[rowan a o udzielenie
i

za

m6wien ia

wykluczono 1 wykonawcq

Oferta nr 1: Przedsiqbiorstwo Wielobran2owe:,ffech Gaz SI" s,c. Tadeusz Idzi, Wojciech Sulek
Ul, tqkowa 7a,72-300 Gryfice

Uzasadnienie prawne: na podstawie art, 24 ust, 2 pkt. 2 ustawy P1ZP, zgodnie z kt6rym z postqpowania

o

udzielenie zam6wienia wyklucza siq n5wnie2 wykonawc6w, kt6rzy nie wnie6li wadium

do uplywu

terminu

skladania ofeft, na przedluzony okres zwi,lzania ofertE lub w terminie, o kt6rym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie
zgodzili siq na przedlu2enie okresu zwiqzania ofertq.

tlzasadnienie merytoryczne: brak zgody' Wykonawcy

na

przedlu2enie terminu zwi4zania oferta

wnioskowanego przez Zamawiajqcego pisrnem z dnia 08.09.2015 r.

c) wykonawcy, kt6rveh

o

rtv zastalv odrzucone:

z postqpowania odrzucono 2

ofiefi

Ofeda nr 1: Przedsiqbiorstwo Wielobran2ower,l-ech Gaz SI" s.c. Tadeusz ldzi, Wojciech Sulek
Ul, t-qkowa 7a,72-300 Gryfice

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. ,24 ust.

4

ustawy PZP, zgodnie

z

kt6rym ofertq wykonawcy

wykluczonego uznaje siq za odrzuconq.

Ofefta nr

2:

Messer Polska Sp. z o,o. Ul, Madejkowicka 30 41-503 Chorzr5w

Uzasadnienie prawne: na pods;tawie art. 89 ur;t. 1 pkt. 2 ustawy

PZP, g<ly2jej tre56 nie odpowiada tre6ci SI.WZ.

Uzasadnienie merytoryczne: pismem z drria 14.09,2015 r. Zamawiaj4cy wezwal Wykonawcq do uzupelnienia
oferty o dokumenty potwierdzajqce dopuszczernie argonu - oferowanego przez Wykonawcq w zadaniu nr 2, poz.3

- do obrotu i

uzywania na

tefiorium

RP ;rgodnie

z

Ustaw4

z dnia 2:0.05.2010 r. o wyrobach medycznych

(Dz. U. nr 107 22010 r.t poz.679), W odpowieclzi Wykonawca pismem z dnia 16.09,2015 r, o5wiadczyl,2e argon
nie jest zarejestrowanym wyrobelm medycznl'm, Wobec braku uzupelnienia zqdanego dokumentu oferta zostala
odrzucona, jako niezgodna z treSr:i4 SIWZ.

d) postQoowanie na zadanie nr 2 zostalo uniewairnir)ne:

uzasadnienie prawne: na podstawie aft, 93 ,ust, 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zam6wie6
pubrlicznych.

uzasadnienie merytoryczne: na zadanie

nr 2 nie zlo2ono

zadnej oferty niepodlegajqcej odrzuceniu,

W zwiqzku z powy2szym uniewaznienie postqprovrania na to zadanie jest w pelni uzasadnione i konieczne.

Z powa2aniem

