
 

 

Jelenia Góra, dnia 3 marca 2020 r. 

L.dz. NZ/297/2020  

DO WYKONAWCÓW  
 

dot: Dostawa różnych wyrobów medycznych (66 pakietów). Nr referencyjny: ZP/PN/42/10/2019. 

Numer ogłoszenia 2019/S 216-529426 z dnia 08.11.2019 r. 

 

 Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 

6, 58-506 Jelenia Góra jako Zamawiający uprzejmie informuję, że wprowadza 

sprostowanie/uzupełnienie do wyniku postępowania z dnia 26.02.2020 r. (znak pisma 

Zamawiającego: NZ/282/2020) tzn.:  

 

• W zawiadomieniu  o wyborze oferty najkorzystniejszej jest:         

 

Pakiet nr 16: 

Oferta nr 11 złożona przez: 

Teleflex Polska sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16a, 02-092 Warszawa.  

Cena netto: 64 500,00 zł; Cena brutto: 69 660,00 zł. 

UZASADNIENIE: Oferta jako jedna z trzech została złożona do postępowania i uzyskała 

najwyższy wskaźnik punktowy wobec przyjętych kryteriów oceny. Spełnia wymogi określone 

w SIWZ. 

 

Po wprowadzeniu sprostowania winno być: 

 

Pakiet nr 16: nie dokonano wyboru oferty. Postępowanie unieważnione. 

UZASADNIENIE PRAWNE: Postępowanie dla pakietu nr 16 zostało unieważnione na mocy 

art. 93 ust. 1 pkt. 7 Ustawy PZP. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE: W odpowiedzi na pytanie z ZESTAWU nr 15 z dnia  

3 grudnia 2019 tj. : 

„1. Czy Zamawiający w zadaniu 16 zgodzi się na zaoferowanie cewnika prowadzącego 

przedłużającego o średnicach: 6F-0,070” ; 7F- 0,078” ; 8F- 0,088”,  pokrytego silikonem  

z konstrukcją halfpipe ułatwiającą wprowadzenie produktów, z pełnym popychaczem zamiast 

końcówki hypotube, o długości kanału roboczego 25 cm dla wszystkich rozmiarów. Dostępny 

cewnik w rozmiarze 5,5F? „ 

Zamawiający udzielił odpowiedzi: TAK, popełniając tym samym błąd, ponieważ nie 

doprecyzował, że chodzi mu o średnice wewnętrzne cewnika. W wyniku udzielonej odpowiedzi 

powstała wada, uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. W związku 

z powyższym postepowanie jak na wstępie należy unieważnić.  

 
 

Ponadto wprowadzamy zmiany do streszczenia oceny i porównania złożonych ofert. 
 

 

 

 



 

 

Wojewódzki Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej  

ul. Ogińskiego 6 

58-506 Jelenia Góra 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert 
Było:  

Nr 

pakietu/ 

Nr 

oferty 

Liczba pkt w kryterium 

CENA 

 60% = 60 pkt. 

Liczba pkt w 

kryterium: 

TERMIN 

DOSTAWY 

 20% = 20 pkt 

Liczba pkt w 

kryterium: 

TERMIN 

ROZPATRZENIA 

REKLAMACJI 

DLA WAD 

UKRYTYCH 

 20% = 20 pkt. 

Liczba pkt w 

 kryterium 

- 

Liczba pkt w  

kryterium 

- 

Razem 

16/8 
69660,00                                
------------- x 60 = 48,41 pkt. 
86346,00  

20 pkt 20 pkt - - 88,41 pkt 

16/11 
69660,00                                
------------- x 60 = 60  pkt. 
69660,00  

20 pkt 20 pkt - - 100 pkt 

16/22 
69660,00                                
------------- x 60 = 51,60 pkt.  
81000,00  

20 pkt 20 pkt - - 91,60 pkt 

 

Winno być: 

Nr 

pakietu/ 

Nr 

oferty 

Liczba pkt w kryterium 

CENA 

 60% = 60 pkt. 

Liczba pkt w 

kryterium: 

TERMIN 

DOSTAWY 

 20% = 20 pkt 

Liczba pkt w 

kryterium: 

TERMIN 

ROZPATRZENIA 

REKLAMACJI 

DLA WAD 

UKRYTYCH 

 20% = 20 pkt. 

Liczba pkt w 

 kryterium 

- 

Liczba pkt w  

kryterium 

- 

Razem 

16/8 

Postępowanie dla 

pakietu nr 16 zostało 

unieważnione na mocy 

art. 93 ust. 1 pkt. 7 

Ustawy PZP 

- - - - - 

16/11 

Postępowanie dla 

pakietu nr 16 zostało 

unieważnione na mocy 

art. 93 ust. 1 pkt. 7 

Ustawy PZP 

- - - - - 

16/22 

Postępowanie dla 

pakietu nr 16 zostało 

unieważnione na mocy 

art. 93 ust. 1 pkt. 7 

Ustawy PZP 

- - - - - 

 

Z poważaniem 
z up. Dyrektora WCSKJ 

Kierownik Działu Umów,  Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 
inż. Jerzy Świątkowski 
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