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Kraków, 01.10.2013r. 

 

 

Wg rozdzielnika  
 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-28/13 

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa serwerów, macierzy dyskowej oraz szafy z osprzętem". 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, 

 WYKLUCZENIU WYKONAWCY  ORAZ ODRZUCENIU OFERTY 

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 

907 z późn. zm., zwanej dalej ustawą) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. 

Ludwika w Krakowie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do realizacji 

zamówienia wybrano firmę:  

EVARTEL Sp. z o.o., ul. Borowinowa 44, 30-698 Kraków 

Oferta nr 2 jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia 

wszystkie jej wymogi oraz w świetle kryterium oceny ofert – cena 100%, jest to 

najkorzystniejsza oferta. 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

 

 

 

Zamawiający zawiadamia również iż: 

 

I. Oferta Wykonawcy Storio Sp. z o.o., ul. Reformacka 25, 32-020 Wieliczka 

 

1) została odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust.1  pkt. 2 ustawy.  

 

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

 

Cena (PLN) 

 

Liczba punktów 

1 

WASKO S.A. 

ul. Berbeckiego 6 

44-100 Gliwice 

150478,20 72,73 

2 

EVARTEL Sp. z o.o. 

ul. Borowinowa 44 

30-698 Kraków 

109445,40 100 

3 

Newind Sp. z o.o.  

ul. Klecińska 125 

54-413 Wrocław 

131084,79 83,49 

4 

Storio Sp. z o.o.  

ul. Reformacka 25 

32-020 Wieliczka 

132123,83 
 

- 
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Uzasadnienie:  

W dniu 24.09.2013 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów 

potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego tj. oświadczenia dotyczącego szafy RACK, Przełącznika KVM, Konsoli LCD 

potwierdzającego, że dany asortyment jest wyprodukowany lub certyfikowany przez 

producenta serwerów – wymaganych w zał. nr 2 do SIWZ. 

 

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na uzupełnienie dokumentów Wykonawca nie 

złożył wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (brak oświadczenia dotyczącego szafy 

RACK, Przełącznika KVM, Konsoli LCD potwierdzającego, że dany asortyment jest 

wyprodukowany lub certyfikowany przez producenta serwerów), czym nie potwierdził że 

oferowane przez niego asortyment spełnia warunki określone w SIWZ. Stosownie do treści art. 

89 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy Storio Sp. z o.o., ul. 

Reformacka 25, 32-020 Wieliczka. 

 

2) Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 

ustawy.  

 

Uzasadnienie:  

W dniu 24.09.2013 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów 

potwierdzających, spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj.  

 

Opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej: 100 000,00 złotych. 

Należało dołączyć potwierdzenie opłacenia polisy lub fakt jej opłacenia musiał wynikać z 

treści dokumentu. Jeżeli fakt opłacenia polisy nie wynikał wprost z załączonego do oferty 

dokumentu, Wykonawca był zobowiązany dołączyć inny dokument potwierdzający opłacenie 

składki (np. kopia przelewu składki, potwierdzenie ubezpieczyciela) – wymaganych w pkt. 

6.2.2.SIWZ. 

 

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na uzupełnienie dokumentów Wykonawca nie 

złożył wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu.. Stosownie do treści art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Zamawiający wykluczył 

wykonawcę z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

II. Umowa o udzielenie zamówienia może zostać zawarta od dnia 08.10.2013r. 

 

 
Otrzymują: 

 Wykonawcy, którzy złożyli oferty w/w postępowaniu  

 stron internetowa 

 tablica ogłoszeń 

 a/a 

 


