
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.270-70/2017

Piekary Śląskie 22/11/2017r.

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
Dostawa oleju opałowego
Ogłoszenie nr 608685-N-2017 z dnia 2017-10-27r.

Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
z póź. zm. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22), dalej, pzp , niniejszym informuje, iż:

1. Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 397 954,20 zł

2. Do w/w postępowania wpłynęły następujące oferty:
Oferta nr 1
DROŚ-SAWICKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Przemysłowa 2
42-141 Przystajń
T: 34-319-13-94
F: 34-319-12-29
e-mail: biuro@drossawicki.com.pl
Termin płatności: do 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT
Okres gwarancji: -
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy
Termin dostawy: 1 dzień od pisemnego zamówienia Zamawiającego
Cena oferty: 358 176,00 zł
Oferta nr 2
BEMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Świętokrzyska 2
44-101 Gliwice
T: 32-231-50-40
F: 32-231-78-36
e-mail: jo@bemar.com.pl
Termin płatności: do 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT
Okres gwarancji: -
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy
Termin dostawy: 0,5 dnia od pisemnego zamówienia Zamawiającego
Cena oferty: 378 840,00 zł
Oferta nr 3
EUROSPED PALIWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Dworska 6
41-902 Bytom
T/F: 32-288-09-41  
e-mail: biuro@paliwa24.com.pl
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Termin płatności: do 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT
Okres gwarancji: -
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy
Termin dostawy: 1 dzień od pisemnego zamówienia Zamawiającego
Cena oferty: 359 898,00 zł

3. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

NR OFERTY/OFERENT PUNKTY W KRYTERIUM CENA
PUNKTY 

W KRYTERIUM TERMIN DOSTAWY PUNKTY RAZEM

Oferta nr 1
DROŚ-SAWICKI Sp. z o. o. Sp. K. 60 13,33 73,33

Oferta nr 2
BEMAR Sp. z o. o. 56,73 13,33 70,06

4. Wybrano najkorzystniejszą ofertę:
Oferta nr 1
DROŚ-SAWICKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Przemysłowa 2
42-141 Przystajń
T: 34-319-13-94
F: 34-319-12-29
e-mail: biuro@drossawicki.com.pl
Termin płatności: do 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT
Okres gwarancji: -
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy
Termin dostawy: 1 dzień od pisemnego zamówienia Zamawiającego
Cena oferty: 358 176,00 zł
UZASADNIENIE:
Oferta spełnia warunki zawarte w siwz i uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert,
a zatem na podstawie art. 91 ust 1 Pzp. oferta została uznana za najkorzystniejszą.

5. Wykluczono następującego Wykonawcę:
Oferta nr 3
EUROSPED PALIWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Dworska 6
41-902 Bytom
T/F: 32-288-09-41  
e-mail: biuro@paliwa24.com.pl
Termin płatności: do 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT
Okres gwarancji: -
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy
Termin dostawy: 1 dzień od pisemnego zamówienia Zamawiającego
Cena oferty: 359 898,00 zł
Uzasadnienie:  Zamawiający,  Działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia
2004  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  Z  2015  r.  poz.  2164)  informuje,  że  wyklucza
Wykonawcę  z  postępowania.  Wykonawca   nie  złożył  oświadczenia  o  przynależności  lub  braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, a następnie pomimo skierowania do niego wezwania
o uzupełnienie oświadczenia, nie uzupełnił tego dokumentu. W tym stanie rzeczy Zamawiający, na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12  pzp wyklucza wykonawcę, jako, że nie wykazał braku podstaw do
wykluczenia  z  postępowania,  poprzez  nieprzedłożenie  wymaganego  przez  zamawiającego,
a niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia dotyczącego przynależności do tej
samej grupy kapitałowej. 
6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
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7.  Zgodnie  z  art.  94  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  umowa  może  być  zawarta
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty jeżeli zawiadomienie zostało przesłane środkami komunikacji elektronicznej w tym faxem albo
10  dni  jeżeli  zostało  przesłane  w  inny  sposób.  Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie
zamówienia publicznego przed upływem tego terminu, gdy złożono tylko jedną ofertę.

Z poważaniem
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