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          Piekary Śląskie 11.10.2012r. 

 

 

 

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 DZP.270-43/12  

 

 

 

Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod 

nazwą: Dostawa i montaż mebli do nowych pomieszczeń pawilonu diagnostyczno-

zabiegowego 

Numer ogłoszenia: 302880 - 2012; data zamieszczenia: 16.08.2012 

 

 

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 - dalej Pzp (Dz. U. z 2010 

r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.) niniejszym informuje, iż powtarza czynność wyboru 

najkorzystniejszej oferty dla Pakietu nr 3 - Meble dla oddziału OIT : 

 

 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Pakietu nr 3 to:  

 

Pakiet nr 3: 60 000zł 

 

2. Do w /w postępowania dla Pakietu nr 3 wpłynęły następujące oferty: 

Oferta nr 1  
Future Solutions Maciej Mierzwa 

ul. Lubuska 1 

30-630 Kraków 

T: 510-215-497 

Termin wykonania zamówienia- do 30 dni roboczych od podpisania umowy 

Okres gwarancji - 24 miesiące 

Warunki płatności - dla pakietu nr 1 i pakietu nr 3 płatność w 4 równych ratach płatnych co 

30 dni po wystawieniu faktury VAT, dla pakietu nr 2 termin płatności wynosi 30 dni 

Pakiet nr 3 

Cena: 80 171,40 zł 

 

Oferta nr 3 
Nowa Formuła Iwona Kubica 

ul. Dołowa 107 

43-100 Tychy 

T: 602 717 934 
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Termin wykonania zamówienia- do 30 dni roboczych od podpisania umowy 

Okres gwarancji - 24 miesiące 

Warunki płatności - dla pakietu nr 1 i pakietu nr 3 płatność w 4 równych ratach płatnych co 

30 dni po wystawieniu faktury VAT, dla pakietu nr 2 termin płatności wynosi 30 dni 

Pakiet nr 3 
Cena: 155 589,84 zł  

  

 

Oferta nr 4 
W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk 

ul. Pokoju 8a/7 

40-859 Katowice 

T/F: 32 203 73 36 

Termin wykonania zamówienia- do 30 dni roboczych od podpisania umowy 

Okres gwarancji - 24 miesiące 

Warunki płatności - dla pakietu nr 1 i pakietu nr 3 płatność w 4 równych ratach płatnych co 

30 dni po wystawieniu faktury VAT, dla pakietu nr 2 termin płatności wynosi 30 dni  

Pakiet nr 3 

Cena: 70 933,49 zł  

 

 

Oferta nr 5 
Alnag Barbara Wróbel 

ul. Syrokomli 10/15 

30-102 Kraków 

T/F: 12 270 26 89, 501 106 827 

Termin wykonania zamówienia- do 30 dni roboczych od podpisania umowy 

Okres gwarancji - 24 miesiące 

Warunki płatności - dla pakietu nr 1 i pakietu nr 3 płatność w 4 równych ratach płatnych co 

30 dni po wystawieniu faktury VAT, dla pakietu nr 2 termin płatności wynosi 30 dni  

Pakiet nr 3 

Cena: 68 299,44 zł 

 

 

Oferta nr 6 
Zakład Stolarski „BRANDT” s.c. 

A. Brandt,  S. Brandt, N. Brandt-Bąkowska 

Dąbrówka, ul. Starogardzka 11 

83-212 Bobowo 

T/F: 58 56 256 21 

Termin wykonania zamówienia- do 30 dni roboczych od podpisania umowy 

Okres gwarancji - 24 miesiące 

Warunki płatności - dla pakietu nr 1 i pakietu nr 3 płatność w 4 równych ratach płatnych co 

30 dni po wystawieniu faktury VAT, dla pakietu nr 2 termin płatności wynosi 30 dni  

Pakiet nr 3 

Cena: 92 852,70 zł 
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3. Streszczenie i porównanie złożonych ofert: 
 

Nr 

pakietu 
NR OFERTY/ OFERENT 

PUNKTY W 

KRYTERIUM 

CENA 

PUNKTY 

RAZEM 

3 
Oferta nr 3 

Nowa Formuła Iwona Kubica 
100 100 

 
 
4. Wybrano najkorzystniejszą ofertę: 
 
Pakiet 3 
Oferta nr 3 
Nowa Formuła Iwona Kubica 

ul. Dołowa 107 

43-100 Tychy 

T: 602 717 934 

Termin wykonania zamówienia- do 30 dni roboczych od podpisania umowy 

Okres gwarancji - 24 miesiące 

Warunki płatności - dla pakietu nr 1 i pakietu nr 3 płatność w 4 równych ratach płatnych co 

30 dni po wystawieniu faktury VAT, dla pakietu nr 2 termin płatności wynosi 30 dni 

Pakiet nr 3 
Cena: 155 589,84 zł  

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.  
Zamawiający podwyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty 
najkorzystniejszej. 
 
5. Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy 
 
 
6. Zamawiający odrzuca oferty następujących wykonawców: 
Oferta nr 1  
Future Solutions Maciej Mierzwa 

ul. Lubuska 1 

30-630 Kraków 

T: 510-215-497 

Termin wykonania zamówienia- do 30 dni roboczych od podpisania umowy 

Okres gwarancji - 24 miesiące 

Warunki płatności - dla pakietu nr 1 i pakietu nr 3 płatność w 4 równych ratach płatnych co 

30 dni po wystawieniu faktury VAT, dla pakietu nr 2 termin płatności wynosi 30 dni 

Pakiet nr 3 

Cena: 80 171,40 zł 

Uzasadnienie: 
Zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia oferty o brakujące a wymagane w siwz: 
Atest higieniczny na płytę meblową potwierdzający możliwość jej stosowania w placówce 
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służby zdrowia oraz opis wykonania mebli. Wykonawca do upływu terminu wyznaczonego 
przez zamawiającego nie uzupełnił ww., tak, więc zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 
pkt 2 Pzp odrzuca ofertę wykonawcy, jako że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
W SIWZ zamawiający wyznaczył termin związania ofertą  na 30 dni licząc od terminu 
składania ofert. Wykonawca wybrany uprzednio w postępowaniu odmówił podpisania 
umowy o czym zamawiający dowiedział się w  ostatnim dniu terminu związania ofertą zatem 
nie mógł już wezwać pozostałych Wykonawców do jego przedłużenia. Wykonawca do 
upływu terminu związania ofertą nie przedłużył go samodzielnie  zatem oferta jest niezgodna 
z SIWZ i jako taka zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp jako że jej treść 
nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Oferta nr 4 
W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk 
ul. Pokoju 8a/7 
40-859 Katowice 
T/F: 32 203 73 36 
Termin wykonania zamówienia- do 30 dni roboczych od podpisania umowy 
Okres gwarancji - 24 miesiące 
Warunki płatności - dla pakietu nr 1 i pakietu nr 3 płatność w 4 równych ratach płatnych co 
30 dni po wystawieniu faktury VAT, dla pakietu nr 2 termin płatności wynosi 30 dni  
Pakiet nr 3 
Cena: 70 933,49 zł 
Uzasadnienie: 
W SIWZ zamawiający wyznaczył termin związania ofertą  na 30 dni licząc od terminu 
składania ofert. Wykonawca wybrany uprzednio w postępowaniu odmówił podpisania 
umowy o czym zamawiający dowiedział się w  ostatnim dniu terminu związania ofertą zatem 
nie mógł już wezwać pozostałych Wykonawców do jego przedłużenia. Wykonawca do 
upływu terminu związania ofertą nie przedłużył go samodzielnie  zatem oferta jest niezgodna 
z SIWZ i jako taka zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp jako że jej treść 
nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Oferta nr 5 
Alnag Barbara Wróbel 
ul. Syrokomli 10/15 
30-102 Kraków 
T/F: 12 270 26 89, 501 106 827 
Termin wykonania zamówienia- do 30 dni roboczych od podpisania umowy 
Okres gwarancji - 24 miesiące 
Warunki płatności - dla pakietu nr 1 i pakietu nr 3 płatność w 4 równych ratach płatnych co 
30 dni po wystawieniu faktury VAT, dla pakietu nr 2 termin płatności wynosi 30 dni  
Pakiet nr 3 
Cena: 68 299,44 zł 
Uzasadnienie: 
W SIWZ zamawiający wyznaczył termin związania ofertą  na 30 dni licząc od terminu 
składania ofert. Wykonawca wybrany uprzednio w postępowaniu odmówił podpisania 
umowy o czym zamawiający dowiedział się w  ostatnim dniu terminu związania ofertą zatem 
nie mógł już wezwać pozostałych Wykonawców do jego przedłużenia. Wykonawca do 
upływu terminu związania ofertą nie przedłużył go samodzielnie  zatem oferta jest niezgodna 
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z SIWZ i jako taka zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp jako że jej treść 
nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Oferta nr 6 
Zakład Stolarski „BRANDT” s.c. 
A. Brandt,  S. Brandt, N. Brandt-Bąkowska 
Dąbrówka, ul. Starogardzka 11 
83-212 Bobowo 
T/F: 58 56 256 21 
Termin wykonania zamówienia- do 30 dni roboczych od podpisania umowy 
Okres gwarancji - 24 miesiące 
Warunki płatności - dla pakietu nr 1 i pakietu nr 3 płatność w 4 równych ratach płatnych co 
30 dni po wystawieniu faktury VAT, dla pakietu nr 2 termin płatności wynosi 30 dni  
Pakiet nr 3 
Cena: 92 852,70 zł 
Uzasadnienie: 
W SIWZ zamawiający wyznaczył termin związania ofertą  na 30 dni licząc od terminu 
składania ofert. Wykonawca wybrany uprzednio w postępowaniu odmówił podpisania 
umowy o czym zamawiający dowiedział się w  ostatnim dniu terminu związania ofertą zatem 
nie mógł już wezwać pozostałych Wykonawców do jego przedłużenia. Wykonawca do 
upływu terminu związania ofertą nie przedłużył go samodzielnie  zatem oferta jest niezgodna 
z SIWZ i jako taka zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp jako że jej treść 
nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
7. Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa może być zawarta                 
w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 
publicznego przed upływem tego terminu, gdy złożono tylko jedną ofertę lub nie odrzucono  
żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 
 

 

 

 

 

Z poważaniem 

 


