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Samodzielny Publiczny 
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 
ul. Bytomska 62 
41-940 Piekary Śląskie 
Sekcja d/s zamówień publicznych 
Znak sprawy: SZP.270-53/13 

Piekary Śląskie 14.08.2013r. 

 

 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

 

Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod 
nazwą: Ochrona osób i mienia Szpitala. 

Numer ogłoszenia: 124271 - 2013; data zamieszczenia: 25.06.2013 

 

 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza 
Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie, na podstawie art. 92 
ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759, z póź. zm.) niniejszym informuje, iŜ:  

 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 
182 127,52zł 
 

 
2. Do w/w postępowania wpłynęły następujące oferty: 

Oferta nr 1 
SOLD S.A. 
ul. Brzask 49 
30-381 Kraków 
T: 12 261-40-00 
F: 12 261-37-73 
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy 
Okres gwarancji: - 
Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury VAT 
Cena: 201 916,80zł 
 
Oferta nr 2 
Formacja S.C. Wojciech Nosek, Ireneusz KrzyŜanowski 
ul. Klimasa 2 
41-800 Zabrze 
T/F: 32 278-36-65 
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy. 
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Okres gwarancji: - 
Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury VAT 
Cena: 140 023,99zł 
 
Oferta nr 3 
ERA Sp. z o.o. 
ul. Katowicka 16B 
41-500 Chorzów 
T: 32 77-25-550 
F: 32 77-25-600  
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy 
Okres gwarancji: - 
Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury VAT 
Cena: 170 241,84zł 
 
Oferta nr 4 
PUH  INPULS Janusz Dudek 
ul. Barlickiego 12 
41-103 Siemianowice  Śląskie 
T: 32 608-67-88/89 
F: 32 229-44-70 
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy 
Okres gwarancji: - 
Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury VAT 
Cena: 139 747,68zł 
 
 
3. Streszczenie i porównanie złoŜonych ofert: 
 

NR OFERTY/ OFERENT 

PUNKTY W 
KRYTERIUM CZAS 
DOJAZDU GRUPY 
INTERWENCYJNEJ 

PUNKTY W 
KRYTERIUM 

CENA 

PUNKTY 
RAZEM 

Oferta nr 4 
PUH  INPULS Janusz Dudek 

40 60 100 

 
4. Wybrano najkorzystniejszą ofertę: 
 
Oferta nr 4 
PUH  INPULS Janusz Dudek 
ul. Barlickiego 12 
41-103 Siemianowice  Śląskie 
T: 32 608-67-88/89 
F: 32 229-44-70 
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy 
Okres gwarancji: - 
Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury VAT 
Cena: 139 747,68zł 
Uzasadnienie: 
Oferta spełnia warunki zawarte w siwz i uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach oceny 
ofert, a zatem na podstawie art. 91 ust 1 Pzp. oferta została uznana za najkorzystniejszą.  
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5. Wykluczono następujących wykonawców: 
 
1.Oferta nr 1 
SOLD S.A. 
ul. Brzask 49 
30-381 Kraków 
T: 12 261-40-00 
F: 12 261-37-73 
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy 
Okres gwarancji: - 
Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury VAT 
Cena: 201 916,80zł 
Uzasadnienie: 
Wykonawca załączył do oferty wykaz narzędzi, ale brak jest w nim informacji odnośnie 
podstawy dysponowania oznakowanym samochodem patrolowym, ponadto  Wykonawca 
załączył do oferty wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia, ale brak w nim 
informacji odnośnie wykształcenia i doświadczenia zawodowego posiadanych przez 
osoby zdolne do wykonania zamówienia. Na pisemne wezwanie w myśl art. 26 ust.3 Pzp do 
uzupełnienia wykonawca nie uzupełnił oferty o ww, zatem Wykonawca zostaje wykluczony  
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. ust. 2 pkt 4 ustawy jako, Ŝe nie 
spełnia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania 
uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 jako, Ŝe została złoŜona przez 
Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu. 
 

2.Oferta nr 2 

Formacja S.C. Wojciech Nosek, Ireneusz KrzyŜanowski 
ul. Klimasa 2 
41-800 Zabrze 
T/F: 32 278-36-65 
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy. 
Okres gwarancji: - 
Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury VAT 
Cena: 140 023,99zł 
UZASADNIENIE: 
Wykonawca jako miejsce postoju grupy interwencyjnej podał trzy adresy. Z otrzymanych 
informacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich wynika, iŜ pod tymi 
adresami nie stacjonuje grupa interwencyjna. Wykonawca podał zatem nieprawdziwe informacje 
mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania zatem zostaje 
wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 jako, Ŝe złoŜył nieprawdziwe 
informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Ofertę 
wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 
5 jako, Ŝe została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu. 
 

Oferta nr 3 

ERA Sp. z o.o. 
ul. Katowicka 16B 
41-500 Chorzów 
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T: 32 77-25-550 
F: 32 77-25-600  
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy 
Okres gwarancji: - 
Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury VAT 
Cena: 170 241,84zł 
Uzasadnienie: 
Wykonawca załączył do oferty wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia, ale 
brak w nim informacji odno śnie doświadczenia zawodowego posiadanych przez osoby 
zdolne do wykonania zamówienia. Na pisemne wezwanie w myśl art. 26 ust.3 Pzp do  
uzupełnienia wykonawca uzupełnił ofertę po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
zatem Wykonawca zostaje wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24. ust. 2 pkt 4 ustawy jako, Ŝe nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. 
Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 89 
ust. 1 pkt 5 jako, Ŝe została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu. 
 
 
 
6. Odrzucono następujące oferty: 
 
1.Oferta nr 1 
SOLD S.A. 
ul. Brzask 49 
30-381 Kraków 
T: 12 261-40-00 
F: 12 261-37-73 
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy 
Okres gwarancji: - 
Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury VAT 
Cena: 201 916,80zł 
Uzasadnienie: 
Wykonawca załączył do oferty wykaz narzędzi, ale brak jest w nim informacji odnośnie 
podstawy dysponowania oznakowanym samochodem patrolowym, ponadto  Wykonawca 
załączył do oferty wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia, ale brak w nim 
informacji odnośnie wykształcenia i doświadczenia zawodowego posiadanych przez 
osoby zdolne do wykonania zamówienia. Na pisemne wezwanie w myśl art. 26 ust.3 Pzp do 
uzupełnienia wykonawca nie uzupełnił oferty o ww, zatem Wykonawca zostaje wykluczony  
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. ust. 2 pkt 4 ustawy jako, Ŝe nie 
spełnia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania 
uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 jako, Ŝe została złoŜona przez 
Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu. 
3.Oferta nr 2 

Formacja S.C. Wojciech Nosek, Ireneusz KrzyŜanowski 
ul. Klimasa 2 
41-800 Zabrze 
T/F: 32 278-36-65 
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy. 
Okres gwarancji: - 
Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury VAT 
Cena: 140 023,99zł 
UZASADNIENIE: 
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Wykonawca jako miejsce postoju grupy interwencyjnej podał trzy adresy. Z otrzymanych 
informacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich wynika, iŜ pod tymi 
adresami nie stacjonuje grupa interwencyjna. Wykonawca podał zatem nieprawdziwe informacje 
mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania zatem zostaje 
wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 jako, Ŝe złoŜył nieprawdziwe 
informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Ofertę 
wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 
5 jako, Ŝe została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu. 
 
Oferta nr 3 
ERA Sp. z o.o. 
ul. Katowicka 16B 
41-500 Chorzów 
T: 32 77-25-550 
F: 32 77-25-600  
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy 
Okres gwarancji: - 
Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury VAT 
Cena: 170 241,84zł 
Uzasadnienie: 
Wykonawca załączył do oferty wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia, ale 
brak w nim informacji odno śnie doświadczenia zawodowego posiadanych przez osoby 
zdolne do wykonania zamówienia. Na pisemne wezwanie w myśl art. 26 ust.3 Pzp do 
uzupełnienia wykonawca uzupełnił ofertę po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
zatem Wykonawca zostaje wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24. ust. 2 pkt 4 ustawy jako, Ŝe nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. 
Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. Ponadto 
wykonawca zmienił adres postoju podanego w ofercie na inny co stanowi niedopuszczalną  
istotną zmianę oferty zatem 
 
7. Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa moŜe być zawarta                 
w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. Zamawiający moŜe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
tego terminu, gdy złoŜono tylko jedną ofertę lub nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono 
Ŝadnego wykonawcy. 
 
 
 

Z powaŜaniem 

 

 


