
Świętochłowice, 14.11.2019 r.

WYKONAWCY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1  Ustawy z dnia 29 stycznia  2004  r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843 j.t. z późn. zm.) Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. informuje, że
w postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu nieograniczonego  na  dostawę  tonerów,  tuszy,  wkładów
drukujących i części do drukarek; znak sprawy: 17/ZA/19, wybrano następującą ofertą:

Kwota brutto Termin płatności Łącznie punktów

3DYTA Edyta Korupczyńska.
ul. Jaśminowa 18
05-092 Łomianki

137 470,95 zł
90 pkt

60 dni
10 pkt

100 pkt

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrani  Wykonawcy  zaoferowali  korzystny  bilans  ceny  oraz  spełnili  pozostałe  warunki  określone  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

Nazwy (firmy)  albo  imiona  i  nazwiska,  siedziby albo  miejsca  zamieszkania  i  adresy Wykonawców,  którzy
złożyli oferty wraz ze streszczeniem i porównaniem oceny złożonych ofert:

LP Nazwa (firma) Kwota brutto Termin płatności Ilość punktów

1

DMD S.C. 
Paweł Miturski Dorota Miturski
ul. Staroniwska 41 B
35-101 Rzeszów

158 792,39 zł
77,92 pkt

60 dni
10 pkt

87,92 pkt

2
GOLDEN LINE Sp. z o.o.
ul. Krakowska 150
35-506 Rzeszów

166 701,52 zł
74,22 pkt

60 dni
10 pkt

84,22 pkt

3
3DYTA Edyta Korupczyńska.
ul. Jaśminowa 18
05-092 Łomianki

137 470,95 zł
90 pkt

60 dni
10 pkt

100 pkt

4
PHU PLUS Wojciech Chojnacki
ul. Na Zapleczu 26
87-100 Toruń

140 729,84 zł
87,92 pkt

60 dni
10 pkt

97,92 pkt

6
PRINTEX Sp. z o.o. Sp.K.
al. Piłsudskiego 105 B
05-270 Marki

141 357,86 zł
87,53 pkt

60 dni
10 pkt

97,53 pkt

7
PRO OFFICE Sp. z o.o.
al. Korfantego 179 B
40-153 Katowice

161 716,71 zł
76,51 pkt

60 dni
76,51 pkt

86,51 pkt

Oferty złożone przez Wykonawców zostały ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria wskazane w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Świętochłowicach  sp.  z  o.o.  zawiadamia  o  wykluczeniu  następujących
Wykonawców:

PHU RENOMA Jerzy Pietkiewicz, ul. Warszawska 49, 12-200 Pisz,

Wykonawca,  zgodnie  z  art.  24  ust.  11  ustawy  powinien  przekazać  Zamawiającemu  oświadczenie  o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust 1 pkt 23
ustawy w terminie wynikającym z art. 24 ust. 11 ustawy. W związku z tym, że Wykonawca tego nie uczynił
Zamawiający wezwał w dniu 6 listopada br. w trybie art. 26 ust. 3 ustawy do uzupełnienia w terminie do dnia
12.11.2019  r.  ww.  oświadczenia.  Wykonawca  nie  przedstawił  Zamawiającemu oświadczenia.  W ten  sposób
Wykonawca nie wykazał  braku podstaw do wykluczenia z postępowania, poprzez nieprzedłożenie wymaganego
przez Zamawiającego, a niezbędnego do przeprowadzenia postępowania (oceny braku podstaw do wykluczenia z
postępowania) dokumentu.

NIXON Piotr Żak, ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 41/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski,

Wykonawca,  zgodnie  z  art.  24  ust.  11  ustawy  powinien  przekazać  Zamawiającemu  oświadczenie  o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust 1 pkt 23
ustawy w terminie wynikającym z art. 24 ust. 11 ustawy. W związku z tym, że Wykonawca tego nie uczynił
Zamawiający wezwał w dniu 6 listopada br. w trybie art. 26 ust. 3 ustawy do uzupełnienia w terminie do dnia
12.11.2019  r.  ww.  oświadczenia.  Wykonawca  nie  przedstawił  Zamawiającemu oświadczenia.  W ten  sposób
Wykonawca nie wykazał  braku podstaw do wykluczenia z postępowania, poprzez nieprzedłożenie wymaganego
przez Zamawiającego, a niezbędnego do przeprowadzenia postępowania (oceny braku podstaw do wykluczenia z
postępowania) dokumentu.

Firma Handlowa KOMAX 9 sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 10-418 Olsztyn.

Wykonawca,  zgodnie  z  art.  24  ust.  11  ustawy  powinien  przekazać  Zamawiającemu  oświadczenie  o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust 1 pkt 23
ustawy w terminie wynikającym z art. 24 ust. 11 ustawy. W związku z tym, że Wykonawca tego nie uczynił
Zamawiający wezwał w dniu 6 listopada br. w trybie art. 26 ust. 3 ustawy do uzupełnienia w terminie do dnia
12.11.2019  r.  ww.  oświadczenia.  Wykonawca  nie  przedstawił  Zamawiającemu oświadczenia.  W ten  sposób
Wykonawca nie wykazał  braku podstaw do wykluczenia z postępowania, poprzez nieprzedłożenie wymaganego
przez Zamawiającego, a niezbędnego do przeprowadzenia postępowania (oceny braku podstaw do wykluczenia z
postępowania) dokumentu.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843 j.t.) Zamawiający może podpisać umowę w sprawie zamówienia publicznego na dostawę tonerów,
tuszy, wkładów drukujących i części do drukarek; znak sprawy: 17/ZA/19; w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. 20.11.2019 r.
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