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                   DO   WYKONAWCÓW 

 
 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY 

        Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w skrócie upzp. 

(tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz.1843) Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę  ubrań jednorazowego użytku do monitorowania systemu 

wraz z nieodpłatnym użyczeniem  urządzenia do dystrybucji , jednorazowych, niesterylnych 

artykułów medycznych oraz dostawę obuwia ochronnego dla potrzeb WCSKJ. (Nr ref. 

postępowania ZP/PN/04/02/2020, Publikacja ogłoszenia 2020/S 037- 087071 z dn.  21.02.2020 r.) , zostały  

wybrane oferty:   

Oferta nr 2 

MÖLNLYCKE HEALTH CARE POLSKA Sp. z o.o.  

Ul. Przasnyska 6 B, wejście C, II p.)  

01-756 Warszawa   
 

Pakiet nr 1 

Cena netto: 456.000,00 zł.  

Cena brutto: 492.480,00 zł. 
Uzasadnienie: oferta jako jedyna została złożona do postępowania przy spełnieniu warunków SIWZ a tym 

samym uzyskała najwyższy wskaźnik punktowy wobec przyjętych kryteriów oceny.  

 

Oferta nr 4 

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. 

Ul. Żółkiewskiego 20/26 

87-100 Toruń    

Pakiet nr 2 

Cena netto: 447.025,00 zł.  

Cena brutto: 482.787,00 zł.   

Uzasadnienie: oferta jako jedyna została złożona do postępowania przy spełnieniu warunków SIWZ a tym 

samym uzyskała najwyższy wskaźnik punktowy wobec przyjętych kryteriów oceny.  

 

Pakiet nr 4 

Cena netto: 122.500,00 zł.  

Cena brutto: 132.300,00 zł. 

UZASADNIENIE: Oferta uzyskała najwyższy wskaźnik punktowy wobec przyjętych kryteriów oceny             

i spełnia wymogi określone w SIWZ.             
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Oferta nr 5 

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa  

Mieczysław Kruszelnicki  

Ul. Chorwacka 45 

51-107 Wrocław 

Pakiet nr 3 

Cena netto: 134.400,00 zł.  

Cena brutto: 145.152,00 zł.  

UZASADNIENIE: Oferta uzyskała najwyższy wskaźnik punktowy wobec przyjętych kryteriów oceny             

i spełnia wymogi określone w SIWZ.             

 

Pakiet nr 7 

Cena netto: 46.800,00 zł.  

Cena brutto: 50.544,00 zł. 

Uzasadnienie: oferta jako jedyna została złożona do postępowania przy spełnieniu warunków SIWZ a tym 

samym uzyskała najwyższy wskaźnik punktowy wobec przyjętych kryteriów oceny.  

 

 

Oferta nr 1 
Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  

Ul. Częstochowska 38/52 

93-121 Łódź 

 
Pakiet nr 6 

Cena netto:50.400,00 zł.  

Cena brutto: 54.432,00 zł. 

UZASADNIENIE: Oferta uzyskała najwyższy wskaźnik punktowy wobec przyjętych kryteriów oceny             

i spełnia wymogi określone w SIWZ.             

 

Oferta nr 8 
GARMEX  

Andrzej Jafiszow, Wojciech Kamiński spółka jawna  

Ignatki 40 B, 16-001 Kleosin 

 
Pakiet nr  10 

Cena netto: 12.100,00 zł.  

Cena brutto: 13.068,00 zł.  

Uzasadnienie: oferta jako jedyna została złożona do postępowania przy spełnieniu warunków SIWZ a tym 

samym uzyskała najwyższy wskaźnik punktowy wobec przyjętych kryteriów oceny.  

 

 

Pakiet nr  11 

Cena netto: 12.750,00 zł.   

Cena brutto: 15.682,50 zł 

Uzasadnienie: oferta jako jedyna ważna została złożona do postępowania przy spełnieniu warunków SIWZ a 

tym samym uzyskała najwyższy wskaźnik punktowy wobec przyjętych kryteriów oceny.  

 

Oferta nr 6 
Zarys International Group Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  

Ul. Pod Borem 18 

41-808 Zabrze 
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Pakiet nr 12 

Cena netto: 33.000,00 zł.  

Cena brutto: 35.640,00 zł. 

Uzasadnienie: oferta jako jedyna została złożona do postępowania przy spełnieniu warunków SIWZ a tym 

samym uzyskała najwyższy wskaźnik punktowy wobec przyjętych kryteriów oceny.  

 

 

 

Pakiet nr 8 i 9 zostaje unieważniony na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy PZP 
 

Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt. 1 „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden 

wniosek o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, 

z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”. 

Uzasadnienie faktyczne :  

Do postępowania  została złożona jedna oferta, która podlegała odrzuceniu. 
 

 

Wykonawcy  wykluczeni: 

Dot. Pakiet nr 8 i 9  

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Mieczysław Kruszelnicki,                      

ul. Chorwacka 45, 51-107 Wrocław (oferta nr 5).  
   

   Uzasadnienie prawne: art. 24 ust. 1 pkt. 12 Ustawy PZP „Z postępowania o zamówienie publiczne 

wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu (...)”. 

 

Uzasadnienie faktyczne :  

Zamawiający działając na mocy art. 26 ust. 1 Pzp przed udzieleniem zamówienia Zamawiający żądał 

od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa  w art. 25 ust. 1  

ustawy Pzp ( pismo z dn. 27.04.2020 r. , znak pisma NZ/445/2020), m.in. :  

a) Katalogi, foldery (ze zdjęciami, rysunkami), do każdej pozycji, języku polskim na podstawie, 

których Zamawiający będzie mógł bezspornie zidentyfikować oferowany asortyment oraz 

zapoznać się z jego parametrami technicznymi, użytkowymi, itp. Zamawiający prosi                

o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych, którego pakietu i pozycji dotyczy dana 

pozycja.  

W złożonych dokumentach w dn. 8.05.2020 r. brak wymaganego dokumentu w zakresie                   

Pakietu nr 8 i 9.  

W związku z tym Zamawiający działając zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp wezwał                   

w dn. 11.05.2020 r. pismem NZ/534/2020 Wykonawcę do złożenia dla Pakietu nr 8 i 9:  

Katalogu, folderu (ze zdjęciami, rysunkami), do każdej pozycji, języku polskim na podstawie, 

których Zamawiający będzie mógł bezspornie zidentyfikować oferowany asortyment oraz zapoznać 

się z jego parametrami technicznymi, użytkowymi, itp. 

Wyznaczając termin na jego złożenie na dzień 15.05.2020 r. Do wyznaczonego terminu dokumenty  

nie zostały złożone (odpowiedź Wykonawcy poniżej):  
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Zgodnie z powyższym Wykonawcę wyklucza się z postępowania. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy PZP 

ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

Zamawiający działając zgodnie z art. 46 ust. 4a) Ustawy PZP zatrzymuje Wykonawcy :  

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa  Mieczysław Kruszelnicki , ul. Chorwacka 45,             

51-107 Wrocław  wadium  w zakresie Pakietu nr  8 i 9.  
 

 

Oferty  odrzucone: 

Oferta nr 9  (Pakiet nr  11)  
Firma Handlowo-Produkcyjna  

Świat Dziecka Janusz Kowalski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Promedyk  

ul. Kielecka 76, 26-600 Radom 

Uzasadnienie prawne: 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2  Ustawy PZP „Zamawiający odrzuca ofertę,  jeżeli jej treść nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3”  

 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zgodnie z Rozdziałem I , pkt. 11.2.1 SIWZ  oferta miała zawierać  m.in. formularz oferty ( załącznik 

nr 2).  W złożonej ofercie brak wymaganego dokumentu. W  związku z tym Zamawiający  działając 

zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy pzp w dn. 30.03.2020 r. zażądał od Wykonawcy wyjaśnienia               

w przedmiotowej kwestii.    

W dniu 30.03.2020 r. Wykonawca złożył wyjaśnienia jak niżej:  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponadto w dniu składania ofert w  złożonych dokumentach brak informacji w zakresie : 

- terminu dostawy (jedno z kryterium  oceny),  

- terminu rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych ( jedno z kryterium oceny),   

- terminu płatności.  

  

W związku z tym ofertę jak na wstępnie należy odrzucić,  ponieważ formularz oferty stanowi  

najściślejszą część oferty, która nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, gdyż 
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jest dokumentem, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. Jest to bowiem oświadczenie, o którym 

mowa w art. 66 § 1 k.c., czyli oświadczenie drugiej stronie (Zamawiającemu) woli zawarcia umowy 

określające istotne postanowienia tej umowy m.in. termin dostawy, termin rozpatrzenia reklamacji 

dla wad ukrytych.       

  

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że postępowanie w zakresie pakietu nr 5 jest nadal      

w trakcie badania. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Pakiecie nr 5 zostanie 

przekazane wszystkim uczestnikom postępowania  w późniejszym czasie.   

 
POUCZENIE  
Wykonawcy , którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad 

udzielania zamówień, przysługą środki odwoławcze przewidziane przez Ustawę - Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia       

2004 r. (tekst jednolity DZ.U. z 2019, poz.1843).  

 

W załączeniu :  

- zbiorcze zestawienie złożonych ofert -  załącznik do protokołu. 

- streszczenie oceny i porównania złożonych ofert – załącznik do protokołu 

Do wiadomości :  

✓ Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia (art. 92 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych).        

                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                      Z poważaniem 
z up. Dyrektora WCSKJ 

Kierownik Działu Umów, 

Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 

                                 inż. Jerzy Świątkowski 
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