Kraków, 25.06.2018r.
wg rozdzielnika
NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-8/18
Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa platformy dla osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na basen dla
jednostki zlokalizowanej przy ul. Podlesie 173 w Radziszowie "

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ORAZ DRZUCENIU OFERT
Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j ze zm., zwanej dalej ustawą)
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie informuje, iż:
1)

w przedmiotowym postępowaniu do realizacji zamówienia wybrano firmę: PLAWIA sp. z .o.o., ul.
Krasińskiego 29, 40-019 Katowice

Dane Wykonawców, który złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom.
Liczba punktów w kryterium:
Nr
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (PLN)

Łączna liczba punktów
Cena (60%)

Okres gwarancji
(40%)

1

LIFT PLUS PL Ka czma rczyk s półka ja wna , ul . Stra ża cka 33, 42263 Wrzos owa

50 799,00 zł

oferta odrzucoena

2

Fi rma "Be-Jot" Na pra wa Kons erwa cja Montaż Dźwi gów s p. z
o.o., ul . Stefa na Grota Roweki ego 39/26, 30-348 Kra ków

59 433,00 zł

oferta odrzucoena

3

Pl a wi a s p. z o.o., ul . Z. Kra s i ńs ki ego 29, 40-019 Ka towi ce

46 494,00 zł

4

Li fts 4U Konra d Mrówka , ul . Złota 57, 42-202 Częs tochowa

51 888,00 zł

60,00

10
oferta odrzucoena

2) w przedmiotowym postępowaniu odrzucono oferty wykonawców:
a) LIFT PLUS PL Kaczmarczyk spółka jawna, ul. Strażacka 33, 42-263 Wrzosowa, na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 2) ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ i nie zachodzą przesłanki określone w art. 87 ust.
2 pkt. 3).
Uzasadnienie:
Zamawiający w zestawieniu parametrów technicznych – platforma basen w tabeli w parametrach określających
„szerokość otwarcia furtek” wymagał 900 mm. Wykonawca: LIFT PLUS PL Kaczmarczyk spółka jawna, ul.
Strażacka 33, 42-263 Wrzosowa, w zestawieniu parametrów technicznych – platforma basen w tabeli w
parametrach określających szerokość otwarcia furtek w tabeli w „parametr oferowany Potwierdzić (wpisując
„TAK”) i/lub podać oferowany parametr” wpisał „Tak – 1000 mm” oraz w odpowiedzi na wezwanie do złożenia
wyjaśnień z dnia 01.06.2018r. przez Zamawiającego potwierdził wymiar parametru 1000 mm.
W związku z powyższym parametr zaoferowany przez Wykonawcę nie spełnia parametru określonego przez
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70,00

Zamawiającego.
Ponadto Wykonawca do oferty dołączył oświadczenie z którego wynika, że cena oferty nie obejmuje kosztu
odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego, podczas gdy Zamawiający wymagał, aby odbiór przez UDT leżał po
stronie Wykonawcy.
W związku z powyższym oferta nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego.
b) Lifts4U Konrad Mrówka, ul. Złota 57, 42-202 Częstochowa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ponieważ
treść oferty nie odpowiada treści SIWZ i nie zachodzą przesłanki określone w art. 87 ust. 2 pkt. 3).
Uzasadnienie:
Zamawiający w zestawieniu parametrów technicznych – platforma basen w tabeli w parametrach określających
„prędkość podnoszenia” wymagał 0,06 m/s. Wykonawca: Lifts4U Konrad Mrówka, ul. Złota 57, 42-202
Częstochowa, zaoferował parametr określający „prędkość podnoszenia” ~0,1 m/s.
W związku z powyższym oferta nie spełnia wymogu określonego przez Zamawiającego.
c) Firma „Be-Jot” Naprawa Konserwacja Montaż Dźwigów sp. z o.o., ul. Stefana Roweckiego 39/26, 30-348
Kraków, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a)
Uzasadnienie:
Zamawiający w dniu 13.06.2018r. działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. ze zm.), zwrócił się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie terminu związania z ofertą o kolejne 30 dni. Do dnia 16.06.2018r. Zamawiający nie otrzymał zgody
od Wykonawcy Firma „Be-Jot” Naprawa Konserwacja Montaż Dźwigów sp. z o.o., ul. Stefana Roweckiego 39/26,
30-348 Kraków na przedłużenie terminu związania z ofertą.

Otrzymują:
✓ Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w/w postępowaniu
✓ strona internetowa
✓ a/a
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