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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY /WYKLUCZENIU/  

ODRZUCENIU OFERTY 
 

 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu medycznego 

dla potrzeb SPZOZ w Sanoku nr postępowania SPZOZ/PN/52/2014 
 
I. Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 
Publicznych zawiadamiam, że na podstawie art.91 ust.1 Pzp dokonano wyboru następującej oferty: 
 
ALISIOS Sp. z o. o. 
Ul. Wolności 94, 41-800 Zabrze 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny wyboru ofert określonych w SIWZ tj. 90% cena, 10% 
termin wykonania - dostawy. 
 
Streszczenie oceny i punktacja, przedstawia się następująco: 
 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres wykonawcy Punktacja w kryterium: 
Cena 90% 

Punktacja w kryterium: termin 
wykonania – dostawy 10% 

Łączna punktacja 

1 ALISIOS Sp. z  o. o. 
ul. Wolności 94, 41-800 Zabrze 

90 10 100 

II.a) Na postawie art. 24 ust.2 pkt. 4 Pzp Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę 
ASPEL S. A. os. H. Sienkiewicza 33, 32-080 Zabierzów.  

Uzasadnienie prawne –Zgodnie z art. 24 ust.2 pkt.4, z postępowania o udzielenie zamówienia 
wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

Uzasadnienie faktyczne – Zamawiający wymagał zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia na przedmiotowe postępowanie złożenia oświadczeń i dokumentów na: 

 potwierdzenie opisanego przez zamawiającego warunku posiadania niezbędnej wiedzy i 
doświadczenia – Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 
zostały wykonane, (wg. odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu) oraz załączeniem 
dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wykaz powinien potwierdzać 
wykonanie co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie sprzętu medycznego o wartości 
co najmniej: 20 000,00zł brutto wraz z dowodem tj. poświadczeniem. 

Wykonawca nie został wezwany do uzupełnia w.w. dokumentów w trybie art. 26 ust.3 Pzp., 
ponieważ mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu. 
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Wobec nie wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca ASPEL S. A. 
os. H. Sienkiewicza 33, 32-080 Zabierzów  podlega wykluczeniu z postępowania.  

b) Na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy ASPEL S. A. os. 
H. Sienkiewicza 33, 32-080 Zabierzów Uzasadnienie Prawne- Zamawiający odrzuca ofertę, 
jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 

Uzasadnienie Faktyczne – Zamawiający w załączniku nr 2 wymagał w formularzu cenowym 
(Parametry jakościowe i cechy techniczno – użytkowe) podania oferowanych parametrów 
(kolumna 3 TAK/NIE, kolumna 4 parametry oferowane – należy podać ) natomiast Wykonawca 
firma ASPEL S. A. os. H. Sienkiewicza 33, 32-080 Zabierzów w swojej ofercie nie wpisał 
wymaganych parametrów w związku, z czym jego oferta podlega odrzuceniu. 

 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym w tym 

postępowaniu Wykonawcą nie wcześniej niż w dniu 23.12.2014r. (zgodnie z art. 94 ustawy Pzp)  
 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych – dział VI ,,Środki ochrony prawnej” 
 
Jednocześnie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma, w szczególności na załączonym 
firmowym druku potwierdzenia, w przeciwnym przypadku w razie spraw spornych Zamawiający 
zastrzega sobie prawo posłużenia się w celach dowodowych potwierdzeniem nadania faksu oraz 
wysłania korespondencji listowej. 
 

                                                                                              Z poważaniem 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Alisios Sp. z o .o ul. Wolności 94, 41-800 Zabrze 
2. Aspel S.A. os H. Sienkiewicza 33, 32-080 Zabierzów  


