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Wałbrzych, 22.05.2019 r. 
 
DZPZ – 530/Zp/10/PN-9/19 

 
Wynik postępowania przetargowego. 

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy  sprzętu do zabiegów endoskopowych.” -     
Zp/10/PN-9/19 

Zamawiający Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu  
zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w 
przedmiotowym postępowaniu. 

 
Dla Pakietu nr 7 – Ustniki endoskopowe. 
Bialmed Sp z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa 
za cenę brutto: 22 032,00  zł., Termin dostawy: 3 dni.  
Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: kryterium cena – 60 pkt., 

Kryterium: Termin dostawy – 40 pkt. 
Razem: 100 pkt. 

- oferta nr 1 firmy : Sinmed Sp z o.o., ul. Graniczna 32b, 44-178 Przyszowice: zostaje 
odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 – jej treść nie odpowiada treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
Uzasadnienie: 
   Ustnik z pozycji 1 jest bardzo złej jakości, dodatkowo element mocujący ustnik, a 
przylegający do twarzy pacjenta zawiera lateks (wywołuje odczyn miejscowy u osób 
uczulonych na lateks). 
 
- oferta nr 8 firmy : ELEKTRO-OXIGEN POLSKA Sp z o.o., ul. Łowicka 50/15, 02-531 
Warszawa: zostaje odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 – jej treść nie 
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
Uzasadnienie: 
 Zamawiający odpowiadając na pytania wykonawców w przedmiotowym postępowaniu 
(informacja z dnia 27.02.2019r.), na pytanie nr 2 do pakietu nr 7, poz.1,2 brzmiące:  
„Prosimy o doprecyzowanie, czy zamawiający wymaga aby na każdym opakowaniu 
jednostkowym była umieszczona data produkcji i data ważności?”  
Odpowiedział:  
„Tak, zamawiający wymaga, aby na każdym opakowaniu jednostkowym była 
umieszczona data produkcji i data ważności .”  
Próbki złożone przez firmę ELEKTRO-OXIGEN POLSKA Sp. z o.o., do pakietu nr 7, poz. 2, 
nie spełniają tych wymagań, ponieważ nie posiadają na opakowaniu jednostkowym daty 
produkcji i daty ważności. 
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Uzasadnienie wyboru: 

Pakiety nr: 7  – jedna złożona oferta niepodlegająca odrzuceniu. 
 

4. Umowy w przedmiotowym postępowaniu zostaną zawarte w terminie: 
 
Pakiety nr: 7 - określonym w art. 94 ust. 2 pkt. 1 ppkt a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych. 
 
Załącznik: 
- rozdzielnik  
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ROZDZIELNIK 
Wykonawcy w postępowaniu: 

 

1. Sinmed Sp z o.o., ul. Graniczna 32b, 44-178 Przyszowice 
 

2. Bialmed Sp z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa 
 

3. ELEKTRO-OXIGEN POLSKA Sp z o.o., ul. Łowicka 50/15, 02-531 Warszawa 
 

 


		2019-05-23T12:50:26+0200




