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         AE/ZP-27-38/16                                                                        Tarnów, 2016-06- 20 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-38/16       
                            

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 mebli 
na blok operacyjny  wybrane zostały oferty Firm: 
 
1/ Abinox Piotr Szłapka, ul. Słoneczna 9b, Kiełczewo, 64-000 Kościan,                                             
woj. wielkopolskie     
w Pakiecie Nr 1 
Cena wybranej oferty: 116 872,41 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt 
dwa złote  41/100), w tym cena netto: 100 222,00 zł (słownie: sto tysięcy dwieście dwadzieścia 
dwa złote   00/100). 
 
2/ Alvo Sp. z o.o., Sp. k., ul. Południowa 21 a, 64-030 Śmigiel, woj. wielkopolskie  w 
 Pakiecie Nr 2 
Cena wybranej oferty: 14 131,80 zł (słownie: czternaście tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 
80/100), w tym cena netto: 13 085,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych  
00/100). 
 Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert   
określonych w SIWZ  - obliczonych jako suma punktów przyznanych ofercie przez 
poszczególnych członków komisji za wymienione w SIWZ kryteria, z uwzględnieniem ich 
wagi. 
Umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane mogą być zawarte zgodnie z art. 94 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w zakresie Pakietu Nr 1, 2 po dniu  30 czerwca 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 

Pakiety, w których 
Wykonawca złożył ofertę 

I 
Abinox Piotr Szłapka, ul. Słoneczna 9b, Kiełczewo,                
64-000 Kościan,  woj. wielkopolskie 

 
Pakiet Nr  1, 2 

II 
Alvo Sp. z o.o., Sp. k.,  ul. Południowa 21 a, 64-030 Śmigiel, 
woj. wielkopolskie 

 
Pakiet Nr  1, 2 
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III 
Tribo Sp. z o.o., 86-060 Nowa Wieś Wielka, ul. Aleja 
Pokoju 5, woj. kujawsko-pomorskie 

Pakiet Nr  1, 2 

IV 
Emergo Adam Parda, ul. Ostrobramska 75 c,  04-175 
Warszawa, woj.  mazowieckie 

Pakiet Nr  1, 2 

V 
Metal Produkt Majewski Marcin,  25 - 640 Kielce,              
ul. Tektoniczna 2/100,  woj. świętokrzyskie 

         Pakiet Nr  1 

 

Punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację 
przedstawiono poniżej: 

Pakiet Nr 1     

Numer oferty Liczba punktów 
w kryterium cena 

brutto 

Liczba punktów w 
kryterium termin  

dostawy 

Liczba punktów w 
kryterium okres 

gwarancji 

Razem 

Oferta Nr I 450,00 25,00 25,00 500,00 

Oferta Nr II 419,80 12,50 25,00 457,30 

Oferta Nr III 441,70 25,00 25,00 491,70 

Oferta Nr IV 425,95 0,00 25,00 450,95 

 

Pakiet Nr 2     

Numer oferty Liczba punktów 
w kryterium cena 

brutto 

Liczba punktów w 
kryterium termin  

dostawy 

Liczba punktów w 
kryterium okres 

gwarancji 

Razem 

Oferta Nr I 403,60 25,00 25,00 453,60 

Oferta Nr II 450,00 12,50 25,00 487,50 

Oferta Nr III 287,35 25,00 25,00 337,35 

Oferta Nr IV 320,75 0,00 25,00 345,75 

 
Informacja o Wykonawcach którzy zostali wykluczeni  

- sprawa AE/ZP-27-38/16 
 
Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 
EURO na dostawę mebli na blok operacyjny, iż: 
-   na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy wykluczył z wyżej wymienionego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Metal Produkt Majewski Marcin,  
25 - 640 Kielce, ul. Tektoniczna 2/100, woj. świętokrzyskie (dalej Wykonawca).  
Zgodnie z wymogiem określonym w pkt V. 5 SIWZ Wykonawca zobowiązany  był wnieść 
wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 05.05.2016r. do godz. 10 00 
Wykonawca nie wniósł wymaganego wadium w wyznaczonym terminie. W zawiązku  
z powyższym Wykonawca został wykluczony z postępowania, a jego oferta została odrzucona.  
-   na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 cytowanej ustawy wykluczył z wyżej wymienionego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Metal Produkt Majewski Marcin,  
25 - 640 Kielce, ul. Tektoniczna 2/100, woj. świętokrzyskie (dalej Wykonawca).  
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 Zgodnie z wymogiem określonym w pkt IV. 2.1 SIWZ   Zamawiający wymagał załączenia do 
oferty wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy 
zostały wykonane oraz dowodów, czy dostawy wykazane w wykazie  zostały wykonane lub  
są  wykonywane należycie (co najmniej 1 dostawa mebli na blok operacyjny na kwotę nie 
mniejszą niż w zakresie Pakietu Nr 1 -  143 000 PLN). Wykonawca nie załączył do oferty ww 
dokumentu.  
Ponadto zgodnie z wymogiem określonym w pkt IV. 2.5 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 w zakresie Pakietu Nr 1 -  
143 000 PLN. Wykonawca nie załączył do oferty ww dokumentu.  
Jednocześnie  zgodnie z wymogiem określonym w pkt IV. 3.3  SIWZ   Zamawiający wymagał 
załączenia do oferty oryginału lub kopii 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. 
Wykonawca nie załączył do oferty ww dokumentu.  
Ponadto zgodnie z wymogiem określonym w pkt IV. 3.4 SIWZ Zamawiający wymagał 
załączenia do oferty oryginału lub kopii aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 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 
termin składania ofert. Wykonawca nie załączył do oferty ww dokumentu.  
Jednocześnie zgodnie z wymogiem określonym w pkt IV. 3.5 i 3.7 SIWZ Zamawiający 
wymagał załączenia  do oferty oryginału lub kopii aktualnej informacji z Krajowego Rejestru 
Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz oryginału lub kopii z Krajowego 
Rejestru  Karnego  w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie załączył 
do oferty ww dokumentów.  
Zamawiający nie wezwał Wykonawcy do uzupełnienia ww dokumentów ponieważ oferta 
Wykonawcy podlegała odrzuceniu w trybie art. 89 ust. 1 pkt 5. W związku z powyższym 
Wykonawca został wykluczony z postępowania, a jego oferta została odrzucona. 
 

Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone  
-  sprawa AE/ZP-27-38/16 

 
Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej  209.000 
EURO  na  dostawę  mebli na blok operacyjny  iż: 
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- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5  cytowanej ustawy odrzucił w Pakiecie Nr 1 ofertę złożoną 
przez: Metal Produkt Majewski Marcin, 25 - 640 Kielce, ul. Tektoniczna 2/100, woj. 
świętokrzyskie (dalej Wykonawca). Uzasadnienie, jak w wykluczeniu.   
 
  
 
  
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty, 
2. Strona internetowa Zamawiającego, 
3. Tablica ogłoszeń Zamawiającego, 
4. a/a  


