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W
Wszyscy
zainteresowani

Informacja o wyniku postępowania
Zgodnie z art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
zamówie publicznych
Zamawiający Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, zawiadamia, iŜ
i w
postępowaniu
powaniu przetargowym w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę
materiałów medycznych jednorazowego
j
uŜytku, dokonano następujących
ących czynności:
czynno
I. Wykluczono następującego
nastę
z wykonawców.

Przedsiębiorstwo
biorstwo WielobranŜowe
Wielobran
INTERGOS Sp. z o.o., ul. Legionów 59a, 43-300
43
Bielsko-Biała
Specjalista ds.
prawne: Wykonawcę wykluczono na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy,
Zamówień Publicznych uzasadnienie prawne
zgodnie z którym z postępowania
post powania o udzielenie zamówienia wyklucza się
si wykonawcę, który
tel./fax (33) 499 18 10
nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu
post
:
uzasadnienie faktyczne:
faktyczne Wykonawca
ykonawca pomimo wezwania do uzupełnienia nie złoŜył
zło
zp@szpitalbystra.pl
dokumentów, potwierdzających
potwierdzaj
spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu
powaniu tj. :
1) wykazu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeŜeli
eli okres prowadzenia działalności
działalno jest krótszy - w tym okresie, dostaw odpowiadających
odpowiadaj
swoim rodzajem dostawom stanowiącym
stanowi cym przedmiot zamówienia z podaniem ich warto
wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, potwierdzonych stosownymi dokumentami (np.
referencjami, opiniami), stwierdzającymi,
stwierdzaj
Ŝee dostawy te zostały wykonane nale
naleŜycie,
odpowiednio
nio do wymogu rozdz. VI pkt 2 lit. b) siwz, tj. potwierdzającego,
potwierdzaj
potwierdzają
Ŝe wykonawca
wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli
je
okres
prowadzenia działalności
działalno
jest krótszy - w tym okresie, z naleŜytąą starannością
staranno
co najmniej
dwie dostawy odpowiadające
odpowiadaj
swoim rodzajem dostawom stanowiącym
cym przedmiot zamówienia
W konsekwencji Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
post
co skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania
post
II. Odrzucono następujące
nastę
oferty:
- w całości ofertę nr 11 złoŜoną przez Przedsiębiorstwo
biorstwo WielobranŜowe
WielobranŜ
INTERGOS

Sp. z o.o., ul. Legionów 59a, 43-300
43
Bielsko-Biała
uzasadnienie prawne:
prawne ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie z
którym zamawiający
zamawiają
odrzuca ofertę, jeŜeli jej treść nie odpowiada treści
tre
specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5, zgodnie z którym
zamawiający
cy odrzuca ofert
ofertę, jeŜeli została złoŜona przez wykonawcęę wykluczonego z udziału
w postępowaniu;
uzasadnienie faktyczne:
faktyczne Wykonawca, pomimo wezwania do uzupełnienia nie złoŜył
zło
na
potwierdzenie wymagań
wymaga dotyczących przedmiotu zamówienia następują
ępujących dokumentów;
1)Oświadczenie
wiadczenie Ŝe
Ŝe oferowane wyroby medyczne zostały wpisane do Bazy Danych
prowadzonej przez Prezesa Urzędu
Urz du Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych, zostały sklasyfikowane według obowiązujących
obowi
przepisów, posiadają
posiadaj aktualne certyfikaty zgodności potwierdzające
ące przeprowadzenie oceny
zgodności
ci oraz spełnienie wymagań
wymaga zasadniczych, są oznakowane znakiem CE po
przeprowadzeniu odpowiednich procedur zgodności,
zgodno
posiadająą instrukcje uŜywania
u
dostarczane wraz z wyrobem, są
s oznakowane nazwą i adresem wytwórcy oraz nazwą
nazw i
adresem autoryzowanego przedstawiciela - niezgodność z rozdz. III pkt 5 siwz;
2)) opisu asortymentu w formie katalogów lub folderów lub prospektów, lub innych
materiałów pozwalających
pozwalaj
na weryfikację oferty, które w szczególności
ści uwzględniają
uwzgl
kody
oferowanych wyrobów - niezgodność z rozdz. III pkt 9 siwz;
- Wykonawca
ykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu;
post
III. Wybrano jako najkorzystniejsze w świetle
wietle kryteriów oceny ofert określonych
okre
w siwz
następujące
ce oferty:
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w zakresie Pakietu nr 1 ofertę nr 2 złoŜoną przez
AKME Sp. z o.o. Sp. K., ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa
w zakresie Pakietu nr 3 ofertę nr 1 złoŜoną przez
COVIDIEN POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
w zakresie Pakietu nr 4 ofertę nr 10 złoŜoną przez
PHU „ANMAR Sp. .z o.o., Sp. K. , ul. Bławatków6, 43-100 Tychy
w zakresie Pakietu nr 5 ofertę nr 3 złoŜoną przez
TZMO, ul. śółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
w zakresie Pakietu nr 6 ofertę nr 6 złoŜoną przez
PROMED S.A., ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa
w zakresie Pakietu nr 7 ofertę nr 7 złoŜoną przez
BALTON Sp. z o.o., ul. Modlińska 294, 03-152 Warszawa
w zakresie Pakietu nr 8 ofertę nr 8 złoŜoną przez
BOWA International Sp. z o.o. Sp. K. , ul. Obornicka 10 Złotowo, 62- 002 Suchy Las
w zakresie Pakietu nr 9 ofertę nr 9 złoŜoną przez
FARUM S.A., ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
IV ) uniewaŜniono postępowanie
w zakresie pakietów nr 2 oraz 10
uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 1 ustawy zgodnie z którym, postępowanie o
zamówienie publiczne uniewaŜnia się, jeŜeli nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo
nie wpłynął Ŝaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego
wykluczeniu;
uzasadnienie faktyczne: w zakresie w/w nie została złoŜona Ŝadna oferta;
V. Informacje dodatkowe
Wykaz wszystkich wykonawców, którzy złoŜyli oferty:
Lp.
Nazwa (firma ) i adres wykonawcy
1

COVIDIEN POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

2

AKME Sp. z o.o. Sp. K., ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa
TZMO, ul. śółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
Aesculap Chifa Sp. z o. o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
BILLMED Sp. z o. o., ul. Krypska 24, 04-082 Warszawa
PROMED S.A., ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa
BALTON Sp. z o.o., ul. Modlińska 294, 03-152 Warszawa
BOWA International Sp. z o.o. Sp. K. , ul. Obornicka 10 Złotowo, 62- 002 Suchy Las
FARUM S.A., ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
PHU „ANMAR Sp. .z o.o., Sp. K. , ul. Bławatków6, 43-100 Tychy
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe INTERGOS Sp. z o.o., ul. Legionów 59a, 43-300 BielskoBiała

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pakiet nr 1
Nazwa (firma ) i adres wykonawcy
Nr
oferty
2

AKME Sp. z o.o. Sp. K., ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa
BILLMED Sp. z o. o., ul. Krypska 24, 04-082 Warszawa

5
Pakiet nr 3
Nazwa (firma ) i adres wykonawcy
Nr
oferty
1

COVIDIEN POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02342 Warszawa

Liczba pkt w
kryterium
100% cena

Razem

100,00 pkt

100,00 pkt

73,54 pkt

73,54 pkt

Liczba pkt w
kryterium .
100% cena
100,00 pkt

Razem

100,00 pkt
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Pakiet nr 4
Nazwa (firma ) i adres wykonawcy
Nr
oferty
10

PHU „ANMAR Sp. .z o.o., Sp. K. , ul. Bławatków6, 43-100
Tychy

Pakiet nr 5
Nazwa (firma ) i adres wykonawcy
Nr
oferty
3
TZMO, ul. śółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
Pakiet nr 6
Nazwa (firma ) i adres wykonawcy
Nr
oferty
6

PROMED S.A., ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa

Pakiet nr 7
Nazwa (firma ) i adres wykonawcy
Nr
oferty

Liczba pkt w
kryterium .
100% cena
100,00 pkt
Liczba pkt w
kryterium .
100% cena
100,00 pkt
Liczba pkt w
kryterium .
100% cena
100,00 pkt
Liczba pkt w
kryterium .
100% cena

Razem

100,00 pkt
Razem

100,00 pkt
Razem

100,00 pkt
Razem

4

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

87,04 pkt

87,04 pkt

7

BALTON Sp. z o.o., ul. Modlińska 294, 03-152 Warszawa

100,00 pkt

100,00 pkt

Pakiet nr 8
Nazwa (firma ) i adres wykonawcy
Nr
oferty
8

BOWA International Sp. z o.o. Sp. K. , ul. Obornicka 10
Złotowo, 62- 002 Suchy Las

Pakiet nr 8
Nazwa (firma ) i adres wykonawcy
Nr
oferty
PHU „ANMAR S.C., 43-100 Tychy, ul. Bławatków 6
18
Pakiet nr 9
Nazwa (firma ) i adres wykonawcy
Nr
oferty

Liczba pkt w
kryterium .
100% cena
100,00 pkt
Liczba pkt w
kryterium .
100% cena

Razem

100,00 pkt
Razem

100,00 pkt

100,00 pkt

Liczba pkt w
kryterium .
100% cena

Razem

100,00 pkt
9
FARUM S.A., ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
100,00 pkt
V. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszy, niŜ 5 od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy

Dyrektor CPiT w Bystrej
Urszula Kuc
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