
Częstochowa, dnia 15.10.2012 r. 
 

 
 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - PZP na: „Dostawę odczynników do analizatora 
parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora dla potrzeb Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie 
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 01.10.2012 r. pod 
numerem 373464 – 2012. 
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) Dyrekcja 
SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie informuje, że w wyniku 
przeprowadzonej oceny złożonych ofert w prowadzonym postępowaniu unieważniono na 
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - PZP postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego w części I - Pakiet Nr 1 oraz dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej 
w części II - Pakiet Nr 2.  
Ofertę najkorzystniejszą przedstawiła firma: 
 
PAKIET NR 2 
SIEMENS Sp. z o.o. 
ul. Żupnicza 11 
03- 821 Warszawa  
cena netto:  78.895,32 PLN  
cena brutto: 85.214,65 PLN 
Ilość punktów przyznana ofercie – 100 (jedyna oferta złożona na pakiet). 

Uzasadnienie wyboru ofert: 
Oferta wybranego Wykonawcy w pakiecie spełnia wszystkie warunki zawarte w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów obliczonych 
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, kryterium (cena 100%) i jego wagą  
Podstawa prawna dokonanego wyboru: 
Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

Podstawa prawna powiadomienia; 

Art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 i pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informujemy, 
że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie 
odrzucono żadnej oferty  
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego 
w terminie określonym w art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami). 
 
PAKIET NR 1. 
Postępowanie w części I - Pakiecie Nr 1 zostało unieważnione. 
Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy -PZP 
Uzasadnienie faktyczne:  
Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na realizację zamówienia w poszczególnych pakietach. Cena jedynej oferty złożonej na 
część I - Pakiet Nr 1 przewyższyła tą kwotę o 19.177,76 PLN. 



 
Zamawiający poinformuje Wykonawców biorących udział w postępowaniu o wszczęciu 

kolejnego postępowania obejmującego ten sam przedmiot zamówienia tj. dostawę 
odczynników wraz z dzierżawą analizatora. 
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