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Parczew, dn. 04.07.2016 r.

Dział Zamówień Publicznych
fax (83) 355 21 13
zamowienia@spzozparczew.pl

Wszyscy Wykonawcy

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/8/2016(13)
Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na dostawy  materiałów  opatrunkowych,
szewnych,  fartuchów  chirurgicznych,  serwet,  zestawów  operacyjnych,
pieluszek, podkładów, taśm do leczenia nietrzymania moczu

Na  podstawie  art.  92  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo  zamówień
publicznych  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2015  r.,  poz.  2164) Zamawiający  zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli  oferty o: wyborze oferty najkorzystniejszej, terminie po
którego  upływie  umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  może  być  zawarta,
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia oraz ofertach odrzuconych. 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 14 ofert na 24 zadania. 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryteriami: 
a) zadania od 1 do 15 i od 17 do 24

– cena 97 % oraz okres, przez który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 %
b) zadanie nr 16

– cena 90 % oraz jakość 10 %

– wybrano ofertę z największą ilością uzyskanych punktów.

1. Zadanie nr 1 (złożono 2 oferty)
Zamawiający wybrał ofertę nr 1 –  Agencja Naukowo – Techniczna SYMICO Sp.
z o.o., ul. Powstańców Śląskich 54A/2, 53-333 Wrocław.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 97 pkt. oraz za okres,
przez który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt, łącznie 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 1:
1) oferta nr 11 - Neomed Polska Sp. z o.o., ul. Orężna 6A, 05-501 Piaseczno.

Wykonawca uzyskał za kryterium cena 94,6 pkt. oraz za okres,  przez który
nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt., łącznie 97,6 pkt.
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2. Zadanie nr 2 (złożono 1 ofertę)
Zamawiający wybrał ofertę nr 3 -  Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
S.A., ul. Żółkiewska 20/26, 87–100 Toruń.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 97 pkt. oraz za okres,
przez który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt, łącznie 100 pkt.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze
najkorzystniejszej oferty.

3. Zadanie nr 3 (złożono 1 ofertę)
Zamawiający wybrał ofertę nr 3 -  Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
S.A., ul. Żółkiewska 20/26, 87–100 Toruń.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 97 pkt. oraz za okres,
przez który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt, łącznie 100 pkt.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze
najkorzystniejszej oferty.

4. Zadanie nr 4 (złożono 1 ofertę)
Zamawiający wybrał ofertę nr 7 - Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka
133/151, 95-200 Pabianice.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 97 pkt. oraz za okres,
przez który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt, łącznie 100 pkt.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze
najkorzystniejszej oferty.

5. Zadanie nr 5 (złożono 5 ofert)
Zamawiający  wybrał  ofertę  nr  14  –  J.  Chodacki,  A.  Misztal  „MEDICA”  Sp.  j.,
ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 97 pkt. oraz za okres,
przez który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt, łącznie 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 5:
1) Oferta nr 9 - Mercator Medical S.A., ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków.

Wykonawca uzyskał za kryterium cena 90,53 pkt. oraz za okres,  przez który
nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt., łącznie 93,53 pkt.

2) Oferta nr 13 - Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pod Borem 18,
41-808 Zabrze.
Wykonawca uzyskał za kryterium cena 89,93 pkt. oraz za okres,  przez który
nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt., łącznie 92,93 pkt.

3) Oferta  nr  3  -  Toruńskie  Zakłady  Materiałów  Opatrunkowych  S.A.,
ul. Żółkiewska 20/26, 87–100 Toruń.
Wykonawca uzyskał za kryterium cena 84,88 pkt. oraz za okres,  przez który
nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt., łącznie 87,88 pkt.

4) Oferta nr 7 - Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-
200 Pabianice.
Wykonawca uzyskał za kryterium cena 76,29 pkt. oraz za okres,  przez który
nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt., łącznie 79,29 pkt.

6. Zadanie nr 6 (złożono 3 oferty)
Zamawiający wybrał ofertę nr 3 -  Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
S.A., ul. Żółkiewska 20/26, 87–100 Toruń.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 97 pkt. oraz za okres,
przez który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt, łącznie 100 pkt. 
Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  nie
wcześniej  niż  5  dni  licząc  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze
najkorzystniejszej oferty.
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Pozostałe oferty dla zadania nr 6:
1) Oferta nr 7 - Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-

200 Pabianice.
Wykonawca uzyskał za kryterium cena 93,27 pkt. oraz za okres,  przez który
nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt., łącznie 96,27 pkt.

2) Oferta nr 9 - Mercator Medical S.A., ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków.
Wykonawca uzyskał za kryterium cena 85,09 pkt. oraz za okres,  przez który
nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt., łącznie 88,09 pkt.

7. Zadanie nr 7 (złożono 1 ofertę)
Zamawiający wybrał ofertę nr 13 - Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.,  ul.
Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 97 pkt. oraz za okres,
przez który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt, łącznie 100 pkt.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze
najkorzystniejszej oferty.

8. Zadanie nr 8 (złożono 1 ofertę)
Zamawiający wybrał ofertę nr 13 - Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.,  ul.
Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 97 pkt. oraz za okres,
przez który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt, łącznie 100 pkt.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze
najkorzystniejszej oferty.

9. Zadanie nr 10 (złożono 1 ofertę)
Zamawiający wybrał ofertę nr 13 - Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.,  ul.
Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 97 pkt. oraz za okres,
przez który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt, łącznie 100 pkt.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze
najkorzystniejszej oferty.

10. Zadanie nr 11 (złożono 4 oferty)
Zamawiający wybrał ofertę nr 8 -  Medicus Sp. z o.o.,  ul.  Towarowa 23A, 43-100
Tychy.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 97 pkt. oraz za okres,
przez który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt, łącznie 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 11:
1) Oferta nr 2 -  Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400

Bełchatów.
Wykonawca uzyskał za kryterium cena 84,54 pkt. oraz za okres,  przez który
nie wzrosną ceny ofertowe brutto 0 pkt., łącznie 84,54 pkt.

2) Oferta  nr  3  -  Toruńskie  Zakłady  Materiałów  Opatrunkowych  S.A.,
ul. Żółkiewska 20/26, 87–100 Toruń.
Wykonawca uzyskał za kryterium cena 63,93 pkt. oraz za okres,  przez który
nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt., łącznie 66,93 pkt.

3) Oferta nr 12 – Beryl Med Ltd. 1st  Floor, 26 Fouberts Place, London, England,
W1F 7PP.
Wykonawca uzyskał za kryterium cena 53,18 pkt. oraz za okres,  przez który
nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt., łącznie 56,18 pkt.

11. Zadanie nr 12 (złożono 3 oferty)
Zamawiający wybrał ofertę nr 13 - Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.,  ul.
Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
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Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 97 pkt. oraz za okres,
przez który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt, łącznie 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 12:
1) Oferta nr 2 -  Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400

Bełchatów.
Wykonawca uzyskał za kryterium cena 78,06 pkt. oraz za okres, przez który
nie wzrosną ceny ofertowe brutto 0 pkt., łącznie 78,06 pkt.

2) Oferta nr 14 -  J. Chodacki, A. Misztal „MEDICA” Sp. j., ul. Przemysłowa 4A,
59-300 Lubin.
Wykonawca uzyskał za kryterium cena 64,95 pkt. oraz za okres, przez który
nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt., łącznie 67,95 pkt.

12. Zadanie nr 13 (złożono 2 oferty)
Zamawiający wybrał ofertę nr 2 - Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana
17, 97-400 Bełchatów.
Uzasadnienie  wyboru: Wykonawca uzyskał  za  kryterium cena  86,86 pkt.  oraz  za
okres, przez który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 0 pkt, łącznie 86,86 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 13:
1) Oferta  nr  10  -  Fundacja  2M  Materia  Medica  Fundacja  na  Rzecz  Dobra

Pacjenta, ul. Sudecka 133, 53-128 Wrocław.
Oferta odrzucona.

13. Zadanie nr 14 (złożono 4 oferty)
Zamawiający wybrał ofertę nr 13 - Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.,  ul.
Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 97 pkt. oraz za okres,
przez który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt, łącznie 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 14:
1) Oferta nr 9 - Mercator Medical S.A., ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków.

Wykonawca uzyskał za kryterium cena 94,94 pkt. oraz za okres, przez który
nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt., łącznie 97,94 pkt.

2) Oferta nr 7 - Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-
200 Pabianice.
Wykonawca uzyskał za kryterium cena 94,88 pkt. oraz za okres,  przez który
nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt., łącznie 97,88 pkt.

3) Oferta  nr  3  -  Toruńskie  Zakłady  Materiałów  Opatrunkowych  S.A.,
ul. Żółkiewska 20/26, 87–100 Toruń.
Wykonawca uzyskał za kryterium cena 69,86 pkt. oraz za okres, przez który
nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt., łącznie 72,86 pkt.

14. Zadanie nr 15 (złożono 2 oferty)
Zamawiający wybrał ofertę nr 7 - Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka
133/151, 95-200 Pabianice.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 97 pkt. oraz za okres,
przez który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt, łącznie 100 pkt.
Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  nie
wcześniej  niż  5  dni  licząc  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze
najkorzystniejszej oferty.

www.spzozpraczew.pl 04.07.2016                    Strona 4 z 8

http://www.spzozpraczew.pl/


Pozostałe oferty dla zadania nr 15:
1) Oferta  nr  3  -  Toruńskie  Zakłady  Materiałów  Opatrunkowych  S.A.,

ul. Żółkiewska 20/26, 87–100 Toruń.
Wykonawca uzyskał za kryterium cena 89,30 pkt. oraz za okres, przez który
nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt., łącznie 92,30 pkt.

15. Zadanie nr 16 (złożono 3 oferty)
Zamawiający wybrał ofertę nr 3 -  Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
S.A., ul. Żółkiewska 20/26, 87–100 Toruń.
Uzasadnienie  wyboru: Wykonawca  uzyskał  za  kryterium  cena  90  pkt.  oraz  za
kryterium jakość 10 pkt, łącznie 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 16:
1) Oferta nr 13 - Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pod Borem 18,

41-808 Zabrze.
Wykonawca uzyskał za kryterium cena 88,17 pkt. oraz za kryterium jakość 10
pkt., łącznie 98,17 pkt.

2) Oferta nr 7 - Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-
200 Pabianice.
Wykonawca uzyskał za kryterium cena 86,14 pkt. oraz za kryterium jakość 10
pkt., łącznie 96,14 pkt.

16. Zadanie nr 17 (złożono 2 oferty)
Zamawiający wybrał ofertę nr 3 -  Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
S.A., ul. Żółkiewska 20/26, 87–100 Toruń.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 97 pkt. oraz za okres,
przez który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt, łącznie 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 17:
1) Oferta nr 7 - Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-

200 Pabianice.
Wykonawca uzyskał za kryterium cena 81,20 pkt. oraz za okres,  przez który
nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt., łącznie 84,20 pkt.

17. Zadanie nr 18 (złożono 1 ofertę)
Zamawiający wybrał ofertę nr 13 - Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.,  ul.
Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 97 pkt. oraz za okres,
przez który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt, łącznie 100 pkt.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze
najkorzystniejszej oferty.

18. Zadanie nr 19 (złożono 7 ofert)
Zamawiający wybrał ofertę nr 11 - Neomed Polska Sp. z o.o., ul. Orężna 6A, 05-501
Piaseczno.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 97 pkt. oraz za okres,
przez który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt, łącznie 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 19:
1) Oferta  nr  3  -  Toruńskie  Zakłady  Materiałów  Opatrunkowych  S.A.,

ul. Żółkiewska 20/26, 87–100 Toruń.
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Wykonawca uzyskał za kryterium cena 91,43 pkt. oraz za okres, przez który
nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt., łącznie 94,43 pkt.

2) Oferta nr 9 - Mercator Medical S.A., ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków.
Wykonawca uzyskał za kryterium cena 90,59 pkt. oraz za okres, przez który
nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt., łącznie 93,59 pkt.

3) Oferta  nr  6  –  Euro-Centrum  Bożena  i  Cezariusz  Wirkowscy  Sp.  J.,  ul.
Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew.
Wykonawca uzyskał za kryterium cena 89,49 pkt. oraz za okres, przez który
nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt., łącznie 92,49 pkt.

4) Oferta nr 13 - Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pod Borem 18,
41-808 Zabrze.
Wykonawca uzyskał za kryterium cena 78,07 pkt. oraz za okres, przez który
nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt., łącznie 81,07 pkt.

5) Oferta nr 7 - Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-
200 Pabianice.
Wykonawca uzyskał za kryterium cena 61,12 pkt. oraz a okres, przez który nie
wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt., łącznie 64,12 pkt.

6) Oferta  nr  1  -  Agencja  Naukowo  –  Techniczna  SYMICO  Sp.  z  o.o.,
ul. Powstańców Śląskich 54A/2, 53-333 Wrocław.
Oferta odrzucona.

19. Zadanie nr 20 (złożono 2 oferty)
Zamawiający wybrał ofertę nr 6 -  Euro-Centrum Bożena i  Cezariusz Wirkowscy
Sp. J., ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 97 pkt. oraz za okres,
przez który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt, łącznie 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 20:
1) Oferta  nr  3  -  Toruńskie  Zakłady  Materiałów  Opatrunkowych  S.A.,

ul. Żółkiewska 20/26, 87–100 Toruń.
Wykonawca uzyskał za kryterium cena 78,42 pkt. oraz za okres, przez który
nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt., łącznie 81,42 pkt.

20. Zadanie nr 21 (złożono 2 oferty)
Zamawiający wybrał ofertę nr 6 -  Euro-Centrum Bożena i  Cezariusz Wirkowscy
Sp. J., ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 97 pkt. oraz za okres,
przez który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt, łącznie 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 21:
1) Oferta nr 7 - Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-

200 Pabianice.
Wykonawca uzyskał za kryterium cena 73,26 pkt. oraz a okres, przez który nie
wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt., łącznie 76,26 pkt.

21. Zadanie nr 22 (złożono 1 ofertę)
Zamawiający wybrał ofertę nr 3 -  Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
S.A., ul. Żółkiewska 20/26, 87–100 Toruń.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 97 pkt. oraz za okres,
przez który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt, łącznie 100 pkt.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze
najkorzystniejszej oferty.
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22. Zadanie nr 23 (złożono 2 oferty)
Zamawiający wybrał ofertę nr 5 - Albis Mazur Sp. z o.o., ul. Stawiszyńska 10/2, 62-
800 Kalisz.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 97 pkt. oraz za okres,
przez który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt, łącznie 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 23:
1) Oferta nr 4 – Polhernia Beata Galos, ul. Jagiellońska 28c/7, 80-366 Gdańsk.

Wykonawca uzyskał za kryterium cena 45,69 pkt. oraz a okres, przez który nie
wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt., łącznie 48,69 pkt.

23. Zadanie nr 24 (złożono 1 ofertę)
Zamawiający wybrał ofertę nr 7 - Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka
133/151, 95-200 Pabianice.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 97 pkt. oraz za okres,
przez który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 3 pkt, łącznie 100 pkt.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze
najkorzystniejszej oferty.

WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

Zadanie nr 13 Oferta nr 10 -  Fundacja 2M Materia Medica Fundacja na Rzecz
Dobra Pacjenta, ul. Sudecka 133, 53-128 Wrocław.
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wymagał,  aby w załączniku nr  2 Formularz
cenowy  do  SIWZ  został  wpisany  numer  katalogowy  oraz  nazwa  handlowa
oferowanych  produktów.  Wykonawca,  oferując  wyroby producenta  Foosin  Medical
Supplies  Inc.,  Ltd.,  wpisał  tylko  numery  katalogowe,  co  jest  niezgodne  z
wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający nie miał możliwości uzupełnienia nazw
handlowych na podstawie dokumentów znajdujących się w ofercie, a wezwanie do
wyjaśnień mogło by prowadzić do nieuprawnionej negocjacji oferty z Wykonawcą.

Uzasadnienie prawne: zgodnie z art.  89 ust.  1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę,
jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zadanie nr 19 Oferta nr 1 - Agencja Naukowo – Techniczna SYMICO Sp. z o.o.,
ul. Powstańców Śląskich 54A/2, 53-333 Wrocław.
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wymagał w rozdziale V. D dołączenia dwóch
bezpłatnych próbek w celu potwierdzenia zgodności oferowanych wyrobów z opisem
przedmiotu zamówienia. Wykonawca złożył ofertę na zadanie nr 19 poz. 1., lecz nie
dostarczył próbek do dnia i godziny otwarcia ofert. Zamawiający wezwał Wykonawcę
do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Wykonawca mimo to nie dostarczył
wymaganych  próbek,  przez  co  Zamawiający  nie  miał  możliwości  potwierdzenia
zgodności  oferowanych  wyrobów  z  opisem  przedmiotu  zamówienia,  co  jest
niezgodne z zapisem w specyfikacji.

Uzasadnienie prawne: zgodnie z art.  89 ust.  1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę,
jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  –  Prawo
zamówień  publicznych  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2015  r.,  poz.  2164) Zamawiający
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na poniższe zadania: 

Zadanie Nr 9 

Uzasadnienie faktyczne: w postępowaniu nie wpłynęły żadne oferty na zadanie nr 9. 

Uzasadnienie  prawne: zgodnie  z  art.  93  ust.  1  pkt.  1  Zamawiający  unieważnia
postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  jeżeli  nie  złożono  żadnej  oferty
niepodlegającej odrzuceniu. 

Podpisał
Dyrektor

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Parczew
mgr Janusz Hordejuk
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