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                                                                                       Parczew, dnia 02.03.2016r. 
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 

zamowienia@spzozparczew.pl 

 
Wszyscy Wykonawcy 

 
Nr sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/1/2016  (16) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę preparatów dezynfekcyjnych   
 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r  poz. 2164) Zamawiający zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty; Wykonawcach, 
których oferty zostały odrzucone; terminie po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia może być zawarta. 
 
W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.  
 

1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
przy wyborze oferty Zamawiający kierował się  

                                             kryterium cena - 97% 
kryterium termin płatności – 3%    

                        - wybrano ofertę z największą ilością uzyskanych punktów. 
 

1) dla Zadania Nr 1 PREPARATY  do automatycznej dezynfekcji  narzędzi i 
sprzętu w myjni- dezynfekator model 46-4 Getinge 

Zamawiający wybrał ofertę Nr 1 (złożono 1 ofertę)  
Getinge Poland Sp. z o.o. 02-823 Warszawa ul. Osmańska 14 
Uzasadnienie wyboru:  
Wykonawca uzyskał za kryterium cena 97 pkt. Termin płatności 0 pkt. 
 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze oferty 
najkorzystniejszej. 
 

2) dla Zadania Nr 2 PREPARATY  DEZYNFEKCYJNE do narzędzi i sprzętu 
Zamawiający wybrał ofertę Nr 2 (złożono 2 oferty) 
Bialmed Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a,12-230 Biała Piska  
Uzasadnienie wyboru:  
Wykonawca uzyskał za kryterium cena 97 pkt. Termin płatności 3 pkt. Razem 100 pkt. 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 
5 dni licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
Pozostałe oferty dla zadania nr 2: 
Oferta nr 3  
Centrum Zaopatrzenia Medycznego” CEZAL” S.A. Wrocław o/ Kraków  
30-149 Kraków   ul.Balicka117.  
Wykonawca uzyskał za kryterium cena 81,32 pkt. Termin płatności 3 pkt. Razem 84,32 
pkt. 
 
 

3) dla Zadania Nr 3 PREPARATY  DEZYNFEKCYJNE do powierzchni  
Zamawiający wybrał ofertę Nr 2 (złożono 2 oferty) 
Bialmed Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a,12-230 Biała Piska 
Uzasadnienie wyboru:  
Wykonawca uzyskał za kryterium cena 97 pkt . Termin płatności 3 pkt. Razem 100 pkt 
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Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 
5 dni licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
Pozostałe oferty dla zadania nr 3: 
Oferta nr 3  
Centrum Zaopatrzenia Medycznego” CEZAL” S.A. Wrocław o/ Kraków  
30-149 Kraków   ul.Balicka117.  
Oferta odrzucona. 
 

4) dla Zadania Nr 4 PREPARATY  DEZYNFEKCYJNE do rąk, skóry, ran i błon 
śluzowych  

Zamawiający wybrał ofertę Nr 3 (złożono 2 oferty)  
Centrum Zaopatrzenia Medycznego” CEZAL” S.A. Wrocław o/ Kraków  
30-149 Kraków   ul.Balicka117.  
Uzasadnienie wyboru: 
 Wykonawca uzyskał za kryterium cena 97 pkt . Termin płatności 3 pkt. Razem 100 pkt 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 
5 dni licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 
Pozostałe oferty dla zadania nr 4: 
Oferta nr 2  
Bialmed Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a,12-230 Biała Piska 
Oferta odrzucona. 
 
 

 
2.  Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

 
Oferty odrzucone:  
 
1) dla Zadania Nr 3 PREPARATY  DEZYNFEKCYJNE do powierzchni: 

Centrum Zaopatrzenia Medycznego” CEZAL” S.A. Wrocław o/ Kraków  
30-149 Kraków   ul.Balicka117.  
 

Uzasadnienie faktyczne: Oferta nr 3 zadanie nr 3 pozycja 9 
Wykonawca zaoferował w ofercie preparat o nazwie Surfanios lemon fresh MD. Preparat 

niezgodny z opisem zawartym w SIWZ, brak zastosowania do powierzchni ze stali 

nierdzewnej (wózki), dezynfekcja przez pocieranie, preparat niemożliwy do zastosowania 

do miejsc trudnodostępnych ( kółka wózka, kontenery).  

Załączone wyniki badań nie potwierdzają skuteczności bójczej w obszarze medycznym 

zgodnym z normą PN-EN 14885. 

Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o uzupełnienie dokumentów badań skuteczności 

bójczej w obszarze medycznym. Przesłane dokumenty nie są wynikami badań 

skuteczności bójczej w obszarze medycznym zgodnym z normą PN-EN 14885. 

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie     

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

2) dla Zadania Nr 4 PREPARATY  DEZYNFEKCYJNE do rąk, skóry, ran i błon 
śluzowych:  
Bialmed Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a,12-230 Biała Piska 
 

 

Uzasadnienie faktyczne: Oferta nr 2 zadanie nr 4 pozycja 8 
Związek aktywny opisany w SIWZ- alkohol, chlorheksydyna. Wykonawca zaoferował w 
ofercie preparat o nazwie Ocenisept. Preparat ten posiada jako substancję czynną 
ocenidynę. Preparat niezgodny z opisem zawartym w SIWZ. 
Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie     

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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3. Zamawiający unieważnia postępowanie : 
 

1) dla Zadania Nr 5 PREPARATY DEZYNFEKCYJNE do uzdatniania i zmiękczania 
wody. 
 

Uzasadnienie faktyczne: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu i 
wykluczeniu.  
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt.1) Zamawiający unieważnia postępowanie o 
udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
niepodlegającej wykluczeniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Podpisał:  
Dyrektor  

                                                                                    Z-ca  Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego  

Zakładu Opieki Zdrowotnej  
                                                                                   w Parczewie  

                                                                                    ds. Administracyjno-Technicznych 
                                                                                                 inż. Maria Gadomska
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