
 

 

Katowice, dn. 18.12.2017 r. 

 

 
OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  
 
  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego.   
Nr sprawy: ZP-17-134BN.  
 
 

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 przedmiotowym postępowaniu w zakresie 
pakietu nr 3 – Filtry diasafe plus do hemodializy wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: 

 
Fresenius Medical Care Polska S.A., ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań 
 

 
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w zakresie pakietu nr 3, odpowiada 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a wykonawca nie podlega wykluczeniu  
z postępowania.  

 
2. Termin podpisania umowy w zakresie ww. pakietu wyznacza się na dzień 21.12.2017 r.,   

w siedzibie Zamawiającego. 
Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może przesłać umowę na adres wskazany w ofercie - 
zgodnie z zapisami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
3. W postępowaniu w zakresie pakietu nr 3 ofertę złożył następujący wykonawca: 

 
Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz  adres wykonawcy Cena 

1 Fresenius Medical Care Polska S.A., ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań 22.896,00 zł 

 
4. Na mocy upoważnienia zawartego w art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp informuję, że przedmiotowe postępowanie 

zostaje unieważnione w zakresie pakietu nr 2 – Pojemniki sanitarne z uwagi na brak ofert złożonych  
w przedmiotowym postępowaniu w zakresie ww. części.  

5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym 
postępowaniu w zakresie ww. części nie została odrzucona żadna oferta. 

6. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym 
postępowaniu w zakresie ww. części nie został wykluczony żaden wykonawca.  

7. Środki ochrony prawnej: od decyzji niniejszej przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej określone 
w ustawie Prawo zamówień publicznych – dział VI „ Środki ochrony prawnej”.  

8. Ogłoszenie o wynikach postępowania w zakresie pakietu Nr 1 nastąpi w terminie późniejszym.             

 

 
 
 

z upoważnienia Dyrektora SPSKM 
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 

mgr Ewa Mołek 
 


