DO:

Wykonawców

OD:

Zamawiającego

DATA:

25.08.2020r.

LICZBA STRON: 3

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę diagnostycznych rękawic
lateksowych, sygn. sprawy: 67-W-D-06-2020.
___________________________________________________________________________
W załączeniu przesyłam tabelę zawierającą wyniki – Załącznik nr 1.
Jeżeli ta wiadomość jest niekompletna lub nieczytelna, proszę o kontakt z Kierownikiem
Sekcji Zamówień Publicznych pod numerem telefonu: (22) 536 98 78 lub 795 523 621 bądź
na adres poczty elektronicznej: b.szczepaniak@szpitalzelazna.pl .

CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka Łyda

SZP/BS

NR OFERTY
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25.08.2020r.
ZAŁĄCZNIK NR 1

NAZWA WYKONAWCY

1.

2.

1

ABOOK Sp. z o.o.,
ul. Brzostowska 22,
04-985 Warszawa

2

Zarys International Group
sp. z o.o., sp. k.,
ul. Pod Borem 18, 41-808
Zabrze

3

SKAMEX Sp. z o.o., sp. k.,
ul. Częstochowska 38/52,
93-121 Łódź

4

ADMED - A. MŁOT
Adam Młot,
ul. Hallera 8, 82-500 Kwidzyn

5

TASAC MANAGEMENT
Cezary Wall
ul. Szkolna 3 G, 05-807 Żółwin

CENA OFERTY
ORAZ LICZBA
PUNKTÓW
PRZYZNANYCH
W KRYTERIUM
CENA
waga 100%
3.
Wykonawca mimo
wezwania przez
Zamawiającego,
nie złożył oferty
dodatkowej
69 120,00 zł.
= 93,75 pkt
Oferta dodatkowa
złożona na wezwanie
Zamawiającego:
64 800,00 zł.
= 100 pkt

WYKONAWCY
WYKLUCZENI

OFERTY ODRZUCONE
(podstawa prawna)

UWAGI

4.

5.

6.

-

-

-

Wykonawca pismem z dnia 07.08.2020 r, odstąpił od podpisania
umowy.

-

W dniu 30.06.2020 r., na podstawie 26 ust. 2 uPzp Zamawiający
wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp w terminie do dnia
06.07.2020 r. Wykonawca nie złożył ww. dokumentów we wskazanym
przez Zamawiającego terminie. Dlatego też w dniu 07.07.2020 r.
na podstawie art. 26 ust. 3 uPzp, Zamawiający ponownie wezwał
Wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp w terminie do dnia 08.07.2020 r.
Wykonawca nie złożył ww. dokumentów, tym samym jego oferta
podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 uPzp.

-

-

-

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jest ona niezgodna z ustawą Prawo
zamówień publicznych. Prawo zamówień publicznych traktuje,
że w postępowaniu niepodzielonym na części, w którym Zamawiający
nie dopuścił możliwości składania ofert wariantowych Wykonawca
może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 ust 1 uPzp). Z dokumentów
złożonych przez Wykonawcę wynika, iż złożył on dwie oferty: Pierwsza

(wartość oferty przed
złożeniem oferty
dodatkowej: 69 120,00 zł)

47 520,00 zł.

75 600,00 zł. =
85,71 pkt

-

2

Postępowanie
podlega
unieważnieniu na
podstawie
art. 93 ust. 1 pkt
7 uPzp –
postępowanie
obarczone jest
niemożliwą do
usunięcia wadą
uniemożliwiająca
zawarcie
niepodlegającej
unieważnieniu
umowy w
sprawie
zamówienia
publicznego

SZP/BS

67-W-D-06-2020
25.08.2020r.
na rękawiczki diagnostyczne lateksowe rozmiar S, M, L, XL –
opakowanie po 100 szt: 34 zł netto + 23% VAT/opakowanie 100 szt;
Druga na rękawiczki diagnostyczne lateksowe rozmiar S, M, L, XL –
opakowanie po 100 szt: 39 zł netto + 8% VAT/opakowanie 100 szt.
W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 uPzp. Ponadto na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę
jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3. Zgodnie z działem 12 pkt
2 SIWZ „Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” wraz
z „Formularzem cenowym. Opisem przedmiotu zamówienia”.
Korespondencja przesłana przez Wykonawcę nie zawiera „Formularza
cenowego. Opisu przedmiotu zamówienia”, a co za tym idzie jego
istotnych elementów: opisu oferowanego asortymentu, nazwy i numeru
katalogowego oraz nazwy producenta oferowanego produktu. Zgodnie
z uPzp dokumenty te nie podlegają uzupełnieniu. W związku
z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89
ust 1 pkt 2 uPzp.
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