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Sprawę prowadzi: Katarzyna Rogiewicz
Dział Zamówień Publicznych
T: 91 466 10 88 F: 91 466 11 13
E: k.rogiewicz@spsk2-szczecin.pl

Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
www.spsk2-szczecin.pl
Szczecin, 13 maja 2020 r. 
Znak sprawy ZP/220/06/20
Dotyczy: postępowania na dostawę gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i dzierżawą zbiornika                  do tlenu ciekłego medycznego z kompletem parownic

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
	Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27, ustawa zwana dalej „PZP”), zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu dokonano rozstrzygnięcia jak poniżej: 

ZADANIE NR 1 - UNIEWAŻNIONE
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
oferta nr 1: Messer Polska Sp. z o.o. ul. Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów  

b) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
z postępowania nie odrzucono żadnej oferty 
c) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:
z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy

d) Spośród ważnych ofert za najkorzystniejszą została uznana:
oferta nr 1: Messer Polska Sp. z o.o. ul. Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów 
cena oferty: 997.458,30 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: oferta nr 1 jest jedyną złożoną ważną ofertą. 
 e) streszczenie oceny, porównanie złożonych ważnych ofert, punktacja w każdym kryterium oraz łączna punktacja:
nr oferty
wykonawca
Kryterium 1 – 95%
Kryterium 2 – 5%
suma
1
Messer Polska Sp. z o.o.
95,00
5,00
100,00

f) Unieważnienie zadania 
Uzasadnienie prawne: zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP, gdyż oferta                         z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne: jedyna ważna oferta została złożona na wartość 997.458,30 zł brutto, zaś zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości 565.652,16 zł brutto. Zamawiający                nie zwiększy tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Tym samym unieważnienie postępowania w zakresie zadania nr 1 jest konieczne i uzasadnione.   






ZADANIE NR 2 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
oferta nr 1: Messer Polska Sp. z o.o. ul. Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów  

b) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
z postępowania nie odrzucono żadnej oferty 
c) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:
z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy

d) spośród ważnych ofert za najkorzystniejszą została uznana:
oferta nr 1: Messer Polska Sp. z o.o. ul. Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów 
cena oferty: 21.217,50 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: oferta nr 1 jest jedyną złożoną ważną ofertą. 
e) streszczenie oceny, porównanie złożonych ważnych ofert, punktacja w każdym kryterium oraz łączna punktacja:
nr oferty
wykonawca
Kryterium 1 – 95%
Kryterium 2 – 5%
suma
1
Messer Polska Sp. z o.o.
95,00
5,00
100,00
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie zamieszczona na platformie zakupowej SPSK-2 w Szczecinie. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 13.05.2020 r.
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