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         AE/ZP-27-06/16                                                                        Tarnów, 2016-03-22 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-06/16       
                            

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny 
Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia,  
iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 209.000 EURO na dostawę 
przenośnego aparatu USG dla potrzeb Stacji Dializ  – wybrana została oferta Firmy: 
  
1/ ADO-MED. Sp. z o.o., ul. Bytomska 38b, 41-600 Świętochłowice, woj. śląskie 

      Cena wybranej oferty: 10 899,36 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt 
dziewięć złotych 36/100), w tym cena netto: 10 092,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 
dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100). 
 
 Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert 
(opisanych wzorami) określonych w SIWZ  - obliczonych jako suma punktów przyznanych 
ofercie przez poszczególnych członków komisji za wymienione w SIWZ kryteria, z 
uwzględnieniem ich wagi. 
 
Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana może być zawarta, zgodnie z art. 94 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych po dniu 01 kwietnia 2016r. 

W wyżej wymienionym postępowaniu złożone zostały oferty Wykonawców, których nazwy 
(firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy przedstawiono                          
w poniższej tabeli: 

Nr oferty Nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca  zamieszkania i adresy 
Wykonawcy 

I 
EuroMedical Ireneusz Bijoch, Wiśniówka 58, 26-050 Zagnańsk, woj. 
świętokrzyskie 

II 
ADO-MED. Sp. z o.o., ul. Bytomska 38b, 41-600 Świętochłowice, woj. 
śląskie 

 

Punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację 
przedstawiono poniżej: 
 
Numer oferty Liczba punktów 

w kryterium cena 
brutto 

Liczba punktów w 
kryterium okres 

gwarancji 

Liczba punktów w 
kryterium 
parametry 
techniczne 

Razem 

Oferta Nr II 450,00 15,00 23,35 488,35 
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Informacja o Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania 

- sprawa AE/ZP-27-06/16 
 

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  powyżej 209.000 
EURO na dostawę przenośnego aparatu USG dla potrzeb Stacji Dializ, iż: 
- na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 cytowanej ustawy wykluczył z wyżej wymienionego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego EuroMedical Ireneusz Bijoch, 
Wiśniówka 58, 26-050 Zagnańsk, woj. świętokrzyskie  (dalej Wykonawca). Zgodnie z 
wymogiem określonym w pkt IV.2.6 SIWZ Zamawiający wymagał załączenia do oferty 
oryginału lub kopii informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert na kwotę nie mniejszą niż 12 000,00 PLN. Wykonawca załączył do oferty dokument tj. 
Potwierdzenie złożenia dyspozycji przelewu (strona nr 13 oferty), który nie potwierdza 
wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy. 
Wezwany przez Zamawiającego do uzupełnienia oferty, w trybie art.26 ust.3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Wykonawca wraz z pismem z dnia 15.03.2016r. dostarczył Historię 
rachunku prowadzonego przez Deutsche Bank Polska S.A., Oddział w Kielcach wystawioną 
w dniu 15.03.2016r za okres od 15.03.2016 do 15.03.2016 na kwotę 14 227,34 PLN. Zgodnie 
z powyżej przywołanym art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych złożone na 
wezwanie Zamawiającego dokumenty winny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 
składania ofert tj. w dniu 25.02.2016r. W związku z powyższym Wykonawca został 
wykluczony z postępowania. 
  

Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 
-  sprawa AE/ZP-27-06/16 

 
Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych 

zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowaniu w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
powyżej 209.000 EURO na dostawę przenośnego aparatu USG dla potrzeb Stacji Dializ, 
iż: 
− na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną przez  

EuroMedical Ireneusz Bijoch, Wiśniówka 58, 26-050 Zagnańsk, woj. świętokrzyskie. 
Uzasadnienie, jak w wykluczeniu. 

 
 
 
Otrzymują: 
1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty, 
2. Strona internetowa Zamawiającego, 
3. Tablica ogłoszeń Zamawiającego, 
4. a/a  


