Bystra, dnia 21.12.2015 r.
Nr sprawy: 42/EZP/380/EAE/13/2015
Wszyscy zainteresowani

Informacja o wyniku postępowania
Zgodnie z art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Zamawiający Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej zawiadamia, iż w
postępowaniu przetargowym w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę
energii elektrycznej dla CPiT w Bystrej, dokonano następujących czynności:
I. Wykluczono następujących wykonawców:
CORRENTE Sp. z o. o., ul. Konotopska4, 05- 850 Ożarów Mazowiecki
uzasadnienia prawne - wykonawcę wykluczono na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy,
zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który
nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
Specjalista ds.
uzasadnienie faktyczne – wykonawca, pomimo wezwania do uzupełnienia, nie złożył
Zamówień Publicznych
wymaganego dokumentu na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu tj.:
wykazu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
tel./fax (33) 499 18 10
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw z podaniem ich wartości,
zp@szpitalbystra.pl
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, wraz z
dowodami, że dostawy te zostały wykonane należycie, odpowiednio do wymogu rozdz. VI pkt
2 lit. b) siwz, tj. potwierdzającego, że wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, z należytą starannością co najmniej dwie dostawy ( sprzedaży) energii elektrycznej,
(w ofercie brak wykazu dostawa wraz z dowodami należytego ich wykonania)
W konsekwencji Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
co skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania
II. Odrzucono następujące oferty:
Ofertę nr 5 złożoną przez :
CORRENTE Sp. z o. o., ul. Konotopska4, 05- 850 Ożarów Mazowiecki
Uzasadnienie prawne:
Ofertę odrzucono podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, zgodnie z którym zamawiający odrzuca
ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
Uzasadnienie faktyczne:
Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje
się za odrzuconą.
III. Wybrano jako najkorzystniejsze w świetle kryteriów oceny ofert określonych w siwz
następujące oferty:
ofertę nr 2 złożoną przez:
PGE Obrót S.A., ul. Zana 32A, 20-601 Lublin
IV. Informacje dodatkowe
1. Wykaz wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty:
1. MULTIMEDIA POLSKA ENERGIA Sp. z o.o., ul. T. Wendy 719. 81-341 Gdynia
2. PGE Obrót S.A., ul. Zana 32A, 20-601 Lublin
3. NOVUM S.A., ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa
4. ENERGA OBRÓT S.A., Al. Grunwaldzka 471, 80-309 Gdańsk
5. CORRENTE Sp. z o. o., ul. Konotopska4, 05- 850 Ożarów Mazowiecki
6. TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

2.Streszczenie oceny i porównania wszystkich złożonych ofert
Numer
oferty

1.
2.
3.
4.
6.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

MULTIMEDIA POLSKA ENERGIA Sp. z
o.o., ul. T. Wendy 719. 81
PGE Obrót S.A., ul. Zana 32A, 20

Termin
płatności –
3%

Razem

Cena – 97%

95,69 pkt

1,50 pkt.

97,19 pkt

97,00 pkt

1,50 pkt

98,50 pkt

93,83 pkt

3,00 pkt

96,83 pkt

91,84 pkt

1,50 pkt

93,34 pkt

3. NOVUM S.A., ul. Racławicka 146, 02
4. ENERGA OBRÓT S.A., Al.
Grunwaldzka 471, 80
6. TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., ul.
Łagiewnicka 60, 30

93,73 pkt

1,50 pkt

95,23 pkt

V. . Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszy, niż 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
………..……………………………………
(podpis osoby upoważnionej na oryginale)

