
   

                              
   

 
DZP 2374/17/2022                            Głuchołazy, 03.01.2023r. 
 

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY I UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA  

 
Zamawiający na podstawie art. 253 ust.2 oraz art.260 ust.2 ustawy informuje, że w przedmiotowym w postępowaniu 
o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r. poz. 1710 z póżn. zm.) zwanej dalej 
ustawą: 
 

 „Sukcesywna dostawa artykułów  

i środków czystości dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II-2”.  

 

I. Złożone zostały oferty Wykonawców (poniżej punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny 
ofert oraz łącznie): 

 

II. Unieważnienie części postępowania. 

 

1. Unieważniono postępowanie w zakresie pakietu nr 1 i 4, na podstawie art.255 pkt.2) ustawy Pzp .  

Uzasadnienie faktyczne:  

Wszystkie złożone oferty w pakiecie nr 1 i 4 podlegały odrzuceniu.   

 

Uzasadnienie prawne:  

Art. 255. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  

2) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały 

odrzuceniu;  

 

2. Unieważniono postępowanie w zakresie pakietów nr  5 i 6 na podstawie art. 255 pkt.3) ustawy Pzp.  

 

Uzasadnienie faktyczne:  

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA 

w GŁUCHOŁAZACH  

im. św. Jana Pawła II 

48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Mieczysława Karłowicza 40 
 

Tel. 77  43 91 614,  40 80 155; Fax 77 43 93 861 
e-mail: dyrekcja@szpitalmsw-glucholazy.pl     www.szpitalmsw-glucholazy.pl 

 
NIP 755-16-33-549      REGON 531172135 
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oferta nr 1 oferta nr 2 oferta nr 3 

OLGA PERLIŃSKA 
"Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe C.E.G." 
02-226 Warszawa,  

ul. Pryzmaty 15  
 

NIP 7722126599 

HENRY KRUSE SP. Z O.O. 
Ul. Kolejowa 3,  
55-040 Bielany 
Wrocławskie 

  
 

NIP 8941022653 

LP SERWIS  
SP. Z O.O  

Ligota 1/13,  
55-100 Trzebnica  

  
 

NIP 9151790217 

Pakiet nr 1- Detergenty, środki czystości, 

materiały do sprzątania    Oferta odrzucona  
Pakiet nr 2- Tabletki do pieców 
konwekcyjnych   

C=60 pkt; Tr=40 pkt 
Lp=100 pkt  

Pakiet nr 3- Mopy  

C=60 pkt; Tr=40 pkt 
Lp=100 pkt 

C=17,33 pkt; Tr=20 pkt 
Lp=37,33 pkt  

Pakiet nr 4- Artykuły gospodarstwa 
domowego    Oferta odrzucona 
Pakiet nr 5 - Papier toaletowy i papier  do 
rąk   

C=60 pkt;Tr=40 pkt 
Lp=100 pkt  

Pakiet Nr 6 – Mydło w płynie, krem do rąk   
C=60 pkt;Tr=40 pkt 

Lp=100 pkt  



   

                              
   

Na realizację zamówienia w zakresie pakietu nr 5 Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 110  989,34 

zł (brutto). W związku z tym, iż jedyna oferta jest na kwotę  252 035,07 zł i przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Na realizację zamówienia w zakresie pakietu nr 6 Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 19  966,60 

zł (brutto). W związku z tym, iż jedyna oferta jest na kwotę  46 364,20 zł i przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

 

Uzasadnienie prawne:  

Art. 255. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  

3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może 

zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty; 

 

3. Unieważniono postępowanie w zakresie pakietu nr 3, na podstawie art.255 pkt.6) ustawy Pzp .  

 

Uzasadnienie faktyczne:  

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej   

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  Zamawiający w opisie przedmiotu 

zamówienia w zakresie pakietu nr 3 poz. 2 opisał „ Mop  płaski kieszeniowy, tkany, 40 cm ;  frędzle  

wewnętrzne tkane   zamknięte długość 20mm/ zewnętrznie  otwarte z włókien mieszanych bawełna i 

poliester  długość 60/20m;  posiadający lamówkę 50 mm z poliestru w kolorze niebieskim ; 

kieszeniowy , wykończenie kieszeni wszyty element gumowy  ;  posiadający tasiemkę  bawełniano 

poliestrową  o wymiarach  60mm x 260 mm ; waga mopa (+/-  10 g)  140 g ; maksymalna ścieralność 

3% ; temperatura prania 95 ᵒ ;  temperatura suszenia 110 ᵒ ; wymiary mopa niepranego : dł. 

zewnętrzna 43 cm , dł. wewnętrzna 41 cm ,szerokość zewnętrzna 14,5 cm , szerokość wewnętrzna 12,5 

cm  ; kompatibylny ze stelażem z pozycji 3. Gwarancja prań min. 250 razy, odporny na kwasy i ługi, 

przeznaczony do wielokrotnego użytku. Np.  VERMOP MOP SPRINT PLUS BASIC 40CM Z TASIEMKĄ 

TKANY.” , a powinno być opisane: „Mop  płaski kieszeniowy, tkany, 40 cm ;  frędzle  wewnętrzne tkane   

zamknięte długość 20mm/ zewnętrznie  otwarte z włókien mieszanych bawełna i poliester  długość 

60/20mm ;  w kolorze niebieskim ; kieszeniowy , wykończenie kieszeni wszyty element gumowy;  

posiadający tasiemkę  bawełniano poliestrową  o wymiarach  60mm x 260 mm ; waga mopa (+/-  10 g)  

140 g ; maksymalna ścieralność 3% ; temperatura prania 95 ᵒ ;  temperatura suszenia 110 ᵒ ; wymiary 

mopa niepranego : dł. zewnętrzna 43 cm , dł. wewnętrzna 41 cm ,szerokość zewnętrzna 14,5 cm , 

szerokość wewnętrzna 12,5 cm  ; kompatibylny ze stelażem z pozycji 3. Gwarancja prań min. 250 razy, 

odporny na kwasy i ługi, przeznaczony do wielokrotnego użytku. Np.  VERMOP MOP SPRINT PLUS 

BASIC 40CM Z TASIEMKĄ TKANY.”  

Wada ma  nieusuwalny charakter i na tym etapie postepowania nie może być skorygowana przez 

zamawiającego. 

 

Uzasadnienie prawne:  

Art. 255. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 6) postępowanie 

obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej  unieważnieniu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego;  

 

III. Wybór najkorzystniejszej oferty: 

 

• w ramach pakietu nr 2 wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy: HENRY KRUSE SP. Z 

O.O. Ul. Kolejowa 3, 55-040 Bielany Wrocławskie. 

Uzasadnienie faktyczne:  

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę zgodną z treścią SWZ oraz przedstawił ofertę 

najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium oceny przyjętego w postępowaniu. Oferta uzyskała punktację 

jak wyżej (w pkt.I). 

 

Uzasadnienie prawne:  

Na podstawie art. 239 ustawy Pzp, w wyniku oceny oferty, dokonanej w oparciu o przyjęte kryterium w SWZ: 

Cena (C)60% (60%=60 pkt.); Termin realizacji reklamacji (Tr)40 % (40%=40 pkt.). 

  

 

 

                                                            Głuchołazy, dn. 03.01.2023r........ Kierownik Zamawiającego……. 

 


