Bystra, dn.
dn 21.08.2013 r.
Nr sprawy: 28/EZP/380/
/EZP/380/EAE/10/2013
Wszyscy zainteresowani
Zgodnie z art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
zamówie publicznych
Zamawiający
cy Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej zawiadamia, iŜ
i w
postępowaniu
powaniu przetargowym w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego na
świadczenie usług
ugi ochrony osób i mienia Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w
Bystrej dokonano następujących
nast
czynności:
nast
wykonawców:
I. Wykluczono następujących
KOMES Sp. z o.o., 43-300
43
Bielsko-Biała, ul. MontaŜowa 3
uzasadnienie prawne:
prawne Wykonawcę wykluczono na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy,
Specjalista ds.
zgodnie z którym z postępowania
post powania o udzielenie zamówienia wyklucza się
si wykonawcę, który
Zamówień Publicznych nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert , na przedłuŜony
przedłuŜony okres związania
zwi
ofertą
lub w terminie,
ie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodził sięę na przedłuŜenie
przedłu
okresu
tel./fax (33) 499 18 10
związania ofertą.
uzasadnienie faktyczne:
faktyczne Wykonawca nie złoŜył oświadczenia woli – zgody na przedłuŜenie
zp@szpitalbystra.pl
terminu związania
zania ofertą
ofert (moŜliwość przewidziana przepisem art. 85 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych
P.W. INTERGOS Sp. z o.o., 43-300
43
Bielsko-Biała,
Biała, ul. Legionów 59a
uzasadnienie prawne:
prawne Wykonawcę wykluczono na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy,
zgodnie z którym z postępowania
post powania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który
nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert , na przedłuŜony
przedłuŜony okres związania
zwi
ofertą
lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodził sięę na przedłuŜenie
przedłu
okresu
związania ofertą.
uzasadnienie faktyczne:
faktyczne Wykonawca nie złoŜył oświadczenia woli – zgody na przedłuŜenie
terminu związania
zania ofertą
ofert (moŜliwość przewidziana przepisem art. 85 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych
PHU PARASOL Sp. z o.o. , 40-161
40
Katowice, ul. Korfantego 51/21
uzasadnienie prawne:
prawne Wykonawcę wykluczono na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy,
zgodnie z którym z postępowania
post powania o udzielenie zamówienia wyklucza się
si wykonawcę, który
nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert , na przedłuŜony
przedłuŜony okres związania
zwi
ofertą
lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodził sięę na przedłuŜenie
przedłu
okresu
związania ofertą oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 11) ustawy, zgodnie z którym z
postępowania
powania o zamówienie publiczne wyklucza się
si wykonawców bę
będących osobą prawną,
którego urzędującego
dującego członka organu zarządzającego
zarz
cego prawomocnie skazano za przest
przestępstwo,
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
przebywaj cym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej
ej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się
si wyroku;
uzasadnienie faktyczne:
faktyczne wykonawca nie złoŜył oświadczenia woli – zgody na przedłuŜenie
terminu związania
zania ofertą
ofert (moŜliwość przewidziana przepisem art. 85 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych;
icznych; ponadto Wykonawca pomimo dodatkowego wezwania do
uzupełnienia dokumentów nie złoŜył
zło ył aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym
ślonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy /wymóg określony
okreś
w rozdz. V ust. 3
pkt. 7) siwz/, tym samym wykonawca nie udowodnił, Ŝee nie zachodzą przesłanki okre
określone w
art. 24 ust. 1 pkt. 10 /11 ustawy Pzp skutkujące
skutkuj
wykluczeniem z postępowania;
ępowania;
II. Odrzucono następujące
nast
oferty:
Ofertę nr 1złoŜoną
Ŝoną przez KOMES Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała,
Biała, ul. MontaŜowa
Monta
3
uzasadnienie prawne: oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5, zgodnie z
którym zamawiający
zamawiają odrzuca ofertę, jeŜeli została złoŜona
ona przez wykonawcę
wykonawc wykluczonego z
udziału w postępowaniu;
ępowaniu;
uzasadnienie faktyczne:
- wykonawca został wykluczony z udziału w postępowaniu;
post
ofertę wykonawcy wykluczonego
z postępowania
powania uznaje si
się za odrzuconą;
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Ofertę nr 2 złoŜoną przez P.W. INTERGOS Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów
59a
uzasadnienie prawne: oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5, zgodnie z
którym zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z
udziału w postępowaniu;
uzasadnienie faktyczne:
- wykonawca został wykluczony z udziału w postępowaniu; ofertę wykonawcy wykluczonego
z postępowania uznaje się za odrzuconą;
Ofertę nr 4 złoŜoną przez PHU PARASOL Sp. z o.o. , 40-161 Katowice, ul. Korfantego
51/21
uzasadnienie prawne: uzasadnienie prawne: oferta została odrzucona na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 5, zgodnie z którym zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli została złoŜona przez
wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
uzasadnienie faktyczne:
- wykonawca został wykluczony z udziału w postępowaniu; ofertę wykonawcy wykluczonego
z postępowania uznaje się za odrzuconą;
III. Wybrano jako najkorzystniejszą w świetle kryteriów oceny ofert określonych w siwz
ofertę nr 5 złoŜoną przez SOLID SECURITY Sp. z o. o. , 02-676 Warszawa, ul. Postępu
17
IV. Informacje dodatkowe
1. Wykaz wszystkich wykonawców, którzy złoŜyli oferty:
1. KOMES Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. MontaŜowa 3
2. P.W. INTERGOS Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 59a
3. ERA Sp. z o.o., 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 16B
4. PHU PARASOL Sp. z o.o. , 40-161 Katowice, ul. Korfantego 51/21
5. SOLID SECURITY Sp. z o. o. , 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17
Streszczenie oceny i porównania wszystkich złoŜonych ofert
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Numer
oferty

3
5

Razem
Cena – 100%

ERA Sp. z o.o., 41-500 Chorzów, ul.
Katowicka 16B
SOLID SECURITY Sp. z o. o. , 02-676
Warszawa, ul. Postępu 17

83,13 pkt

83,13 pkt

100,00 pkt

100,00 pkt

2. 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 Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
Urszula Kuc
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