Ostrów Wielkopolski dnia 06.02.2019 r.

oznaczenie sprawy FDZP.226.30.2018
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Limanowskiego 20/22
63-400 Ostrów Wielkopolski

Otrzymują:
strona internetowa www.szpital.osw.pl
 Wykonawcy biorący udział w niniejszym
postępowaniu


CZĘŚCIOWE
Dotyczy:

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA na podstawie czynności powtórzonych

postępowania pn.”Dostawa sprzętu i produktów medycznych jednorazowego użytku przeznaczonych do opieki nad pacjentem dla ZZOZ w Ostrowie
Wielkopolskim”. Znak sprawy: FDZP.226.30.2018

Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. poz. 1579 – tekst jednolity ze zm.)
Zamawiający informuje, iż na podstawie czynności powtórzonych w zakresie oceny ofert:
*Numer
pakietu
*Wartość brutto
przeznaczona na
realizacje
zamówienia

Numer oferty
Nazwa i adres Wykonawcy

OFERTA 06 – oferta najkorzystniejsza
MEDOX Robert Łupicki
ul. Młyńska 11c
78 320 Połczyn Zdrój
Pozostałe oferty w pakiecie nr 2
OFERTA 02
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ANMAR” Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Strefowa 22
43 – 100 Tychy
Pakiet nr 2
254 448,09 zł
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WYNIK czynności powtórzonych

Zamawiający dokonał powtórzenia czynności badania
ofert w zakresie pakietu nr2 .Po dokonaniu ponownego
badania i analizy ofert oraz wyjaśnień złożonych w
zakresie pakietu nr 2 , zamawiający na podstawie art. 89
ust.1 pkt.2 odrzuca ofertę Wykonawcy:
MEDOX Robert Łupicki
ul. Młyńska 11 c
78 – 320 Połczyn Zdrój
jako niezgodną z wymogami specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w zakresie pakietu nr 2. Następnie
zamawiający przystąpił do ponownego wyboru
najkorzystniejszej oferty z pozostałych ważnych , nie
podlegających odrzuceniu ofert. Najkorzystniejszą ofertą
jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ANMAR”
ul. Strefowa 22
44-100 Tychy
- wartość oferty brutto= 294 443,97 zł

oznaczenie sprawy FDZP.226.30.2018
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Na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych Zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie pakietu nr 3, gdyż cena
najkorzystniejszej oferty przewyższa wartość 254
448,09,0 zł – jaką zamawiający przeznaczył na
realizację zamówienia w tym pakiecie.

OFERTA 01 – oferta najkorzystniejsza
SONDA W. Makowski i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Poznańska 82B 62 – 080 Tarnowo Podgórne
Pozostałe oferty w pakiecie nr 3
OFERTA 02
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ANMAR” Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Strefowa 22
43 – 100 Tychy

Pakiet nr 3
128 355,09 zł

Pakiet nr 5

OFERTA 01 – oferta najkorzystniejsza
SONDA W. Makowski i Wspólnicy Spółka Jawna
396 876,33 zł ul. Poznańska 82B 62 – 080 Tarnowo Podgórne
Pozostałe oferty w pakiecie nr 5
OFERTA 06
MEDOX Robert Łupicki
ul. Młyńska 11c
78 320 Połczyn Zdr
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Zamawiający dokonał powtórzenia czynności badania
ofert w zakresie pakietu nr 3. Po dokonaniu ponownego
badania i analizy ofert oraz wyjaśnień złożonych w
zakresie pakietu nr 3 , zamawiający na podstawie art. 89
ust.1 pkt.2 odrzuca ofertę Wykonawcy:
SONDA W. Makowski i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Poznańska 82 B 62 - 080 Tarnowo Podgórne
jako niezgodną z wymogami specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w zakresie pakietu nr 3.
Następnie zamawiający przystąpił do ponownego wyboru
najkorzystniejszej oferty. Z pozostałych ważnych , nie
podlegających odrzuceniu ofert, najkorzystniejszą ofertą
jest:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ANMAR”
ul. Strefowa 22
44-100 Tychy
- wartość oferty brutto= 164 96,1,95 zł
Na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie w
zakresie pakietu nr 3, gdyż cena najkorzystniejszej oferty
przewyższa wartość = 128 355,09 zł – jaką zamawiający
przeznaczył na realizację zamówienia w tym pakiecie.

Dokonano powtórzenia czynności badania ofert.
Po dokonaniu ponownego badania i analizy ofert oraz
wyjaśnień złożonych w zakresie pakietu nr 5: poz.69,
poz.84 , poz.88 , zamawiający na podstawie art. 89 ust.1
pkt.2 odrzuca ofertę Wykonawcy:
SONDA W. Makowski i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Poznańska 82 B 62 080 Tarnowo Podgórne
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jako niezgodną z wymogami specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w zakresie pakietu nr 5.
Następnie zamawiający przystąpił do ponownego wyboru
najkorzystniejszej oferty. Z pozostałych ważnych , nie
podlegających odrzuceniu ofert, najkorzystniejszą ofertą
jest:
MEDOX Robert Łupicki
ul. Młyńska 11c
78 – 320 Połczyn Zdrój
- wartość oferty brutto= 403 257,29 zł
Na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie w
zakresie pakietu nr 5, gdyż cena najkorzystniejszej oferty
przewyższa wartość = 396 876,33 zł – jaką zamawiający
przeznaczył na realizację zamówienia w tym pakiecie.

Zamawiający informuje, iż z niniejszego postępowania w zakresie przedstawionych w niniejszej informacji pakietach nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
W postępowaniu nie dopuszczono do dynamicznego systemu zakupów.
W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Dziękuję za złożone oferty.

/podpisano
Dyrektor ZZOZ w Ostrowie Wlkp
Dariusz Bierła/
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