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Szczecin, dnia 04.11.2019r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 20
dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy: EP/220/49/2019 pn.: Dostawa wyrobów
medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla SPWSZ w Szczecinie
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.:
Dz. U. z 2019r., poz. 1843, dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w
Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4 jako Zamawiający, po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w tym
postępowaniu informuje, że:
ZADANIE NR 20
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 20 złożono 3 oferty.
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający
kierował się kryterium: cena – 60%, termin rozpatrzenia reklamacji wad jakościowych – 20%, termin dostawy
wyrobów – 20%.
Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą.
Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Ocena punktowa
96,04

18

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
ANMAR Sp. z o. o. Sp. K.
ul. Strefowa 22
43-100 Tychy

w tym:
cena – 56,04
termin rozpatrzenia reklamacji wad
jakościowych – 20
termin dostawy wyrobów – 20
100

w tym:
cena – 60
termin rozpatrzenia reklamacji
wad jakościowych – 20
termin dostawy wyrobów – 20
Oferta nr 21 Wykonawcy FHU KOT-BUD JAROSŁAW KOT jest zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp ofertą
najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ i spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
21

FHU KOT-BUD JAROSŁAW KOT
ul. Astrów 21
43-100 Tychy

91 659,60 zł

85 608,00 zł

Oferta nr 24 Wykonawca AMCANO S.A., Al. Gen. Władysława Sikorskiego 9a/107, 02-758 Warszawa
został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy
Pzp, a oferta Wykonawcy została uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp .
Zamawiający, stosownie do zapisów rozdziału VI pkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej
– „SIWZ”), wezwał Wykonawcę pismem nr EP/220/49/2019/35 z dnia 09.09.2019r. (dalej – „wezwanie z
art. 26 ust. 1”) do złożenia, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu, informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21
ustawy Pzp oraz odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
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a następnie, z uwagi na niekompletną odpowiedź na wezwanie z art. 26 ust. 1, pismem nr EP/220/49/2019/45
z dnia 01.10.2019r. (dalej – „wezwanie z art. 26 ust. 3”), do złożenia informacji z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp oraz odpisu z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Przepis art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13. Zgodnie zaś z art. 24 ust. 1 pkt 14
ustawy Pzp w zw. z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.
poz. 1126 ze zm., dalej – „Rozporządzenie w sprawie dokumentów”), w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia wykonawca zobligowany jest do przedstawienia informacji z Krajowego Rejestru Karnego dla
członków organu zarządzającego wykonawcy, jego organu nadzorczego oraz prokurentów.
Tymczasem Wykonawca, pomimo dwukrotnego wezwania przez Zamawiającego, nie złożył w wyznaczonym
terminie wymaganej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w stosunku do żadnej z osób, dla których
informacje takie powinny zostać przedłożone, nie wykazując w konsekwencji braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
W związku z powyższym, Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, a ofertę Wykonawcy uznał za odrzuconą na podstawie
art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.
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