
ZP-16-125 UN 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach   
40-027  Katowice ul. Francuska 20-24  

 
Katowice, dnia  01.02.2017 r.      

                         

OOGGŁŁOOSSZZEENNIIEE  OO  WWYYBBOORRZZEE  NNAAJJKKOORRZZYYSSTTNNIIEEJJSSZZEEJJ  OOFFEERRTTYY  

                    
Dotyczy:     postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na  dostawę systemu zamkniętego aspiracyjno – próżniowego do 

pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatu..                                        Nr sprawy:   ZP  – 16  –125 UN.  

 

1) Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 Pzp SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach informuje, że w prowadzonym postępowaniu 

wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez: 

SARSTEDT Spółka z o.o.     05-082 Stare Babice, Blizne Łaszczyńskiego ul. Warszawska 25 

   Uzasadnienie wyboru:  wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu. 

Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust.1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. 

2) Termin podpisania umowy wyznacza się na dzień   0099    lluutteeggoo  22001177  rrookkuu w siedzibie Zamawiającego. 

Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający może przesłać umowę na adres wskazany w ofercie – 
zgodnie z zapisami w SIWZ. 

Wybrany Wykonawca przed terminem podpisania umowy zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej 
w ofercie. Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy przelać na konto podane w SIWZ dla 
wadium. 

3) W postępowaniu złożył ofertę Wykonawca: 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy 
Wartość 
oferty 

Ilość punktów za: 
Razem 

punktów 
Cenę Jakość 

SARSTEDT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
05-082 Stare Babice, Blizne Łaszczyńskiego  
ul. Warszawska 25 

614 499,12 60 40 100 

4) Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.2 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym 

postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 

5) Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.3 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym 

postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.  

6) Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.7 Pzp Zamawiający informuje, że postępowanie nie zostało 

unieważnione w żadnym zakresie. 

7) Środki ochrony prawnej : Od decyzji niniejszej przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej 

określone w ustawie Prawo zamówień publicznych – dział VI „ Środki ochrony prawnej. 

 
 

Ogłoszenie podpisał w dniu 02.02.2017r.     

              
      
         Dyrektor SPSKM ŚUM w Katowicach 

                   Włodzimierz Dziubdziela 


