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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 

Dostawa materiałów budowlanych tj. central klimatyzacyjnych i centrali nawiewno-wywiewnej. 
 

Numer ogłoszenia: 289164 - 2011; data zamieszczenia: 14.09.2011 

 
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba w 
Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62 informuje , iŜ: 
 

1. Do terminu składania ofert złoŜono następujące oferty: 
Oferta nr 1  

CLIMATIC Sp.z o.o. 
Reguły ul. śytnia 6 
05-816 Michałowice 
Fax 22 753-27-01 
Cena oferty brutto 545013,00 zł  
 
Oferta nr 2 

BUDOMED Sp.z o.o. 
Ul.Fiołkowa 5 
55-040 Domasław 
Cena oferty brutto 553500,00 zł 
 

2. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia to 550000,00 zł 
   

3. Nie wybrano najkorzystniejszej oferty. 
 

4. Postępowanie uniewaŜniono  
UZASADNIENIE: 
Nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu zatem na podstawie art.  93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych postępowanie uniewaŜniono   
5. Wykluczono wykonawcę: 

Oferta nr 2 

BUDOMED Sp.z o.o. 
Ul.Fiołkowa 5 
55-040 Domasław 
Cena oferty brutto 553500,00 zł 

 UZASADNIENIE: 
Wykonawca nie załączył do oferty wymaganego aktualnego  odpisu  z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób 
fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; i mimo wezwania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych nie uzupełnił go zatem na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Wykonawca 
zostaje wykluczony z postępowania jako, Ŝe wykonawca nie potwierdził, iŜ w stosunku do niego nie  otwarto 
likwidacji lub nie ogłoszono  upadłości,  z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli 
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidacje majątku upadłego; 



 
6. Odrzucono oferty: 

Oferta nr 1  

CLIMATIC Sp.z o.o. 
Reguły ul. śytnia 6 
05-816 Michałowice 
Fax 22 753-27-01 
Cena oferty brutto 545013,00 zł  
UZASADNIENIE: 
Wykonawca nie załączył na potwierdzenie, iŜ dostawy spełniają wymagania zamawiającego certyfikatu dla 
Central klimatyzacyjnych potwierdzającego  zgodność z normami, PN-EN 13053:2008,  
 
Oferta nr 2 

BUDOMED Sp.z o.o. 
Ul.Fiołkowa 5 
55-040 Domasław 
Cena oferty brutto 553500,00 zł 
UZASADNIENIE: 
Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. Ponadto Wykonawca nie załączył do oferty i 
mimo wezwania do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie uzupełnił : 
-Część katalogu lub opis  potwierdzające  parametry oferowanych produktów . 
-Dla central klimatyzacyjnych certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzający zgodność oferowanego 
produktu z normą DIN 1946-4  
-Dla Central klimatyzacyjnych certyfikat potwierdzający zgodność z normami PN-EN 1886:2008, PN-EN 
13053:2008, PN-EN 1751:2002, 
-Atest PZH na  centralę klimatyzacyjną z zapisem o moŜliwości jej zastosowania do uzdatniania powietrza 
nawiewanego w pomieszczeniach o bardzo wysokich wymaganiach higienicznych takich jak: bloki operacyjne 
i inne pomieszczenia szpitalne oraz pomieszczenia przemysłu farmaceutycznego 
 
 

 
 

 z powaŜaniem 
 
 


