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ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
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Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój” 

Zgorzelec, dnia 23.06.2021r. 

DZP/ 197 /2021  
 

 

     Wykonawcy uczestniczący w postepowaniu 
 
 

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym na: sukcesywne dostawy drobnego sprzętu 
i artykułów jednorazowych do badań i zabiegów endoskopowych 

 
 
 

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, działając 
zgodnie z art. 253 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 

ze zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w w/w postępowaniu przetargowym. 
 

PAKIET NR 1 

I. OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA: 

MEDITECH X-RAY Sp. z o.o. ul.Wirowska 6, 62-052 Komorniki 
Wartość brutto oferty: 88 769,52 zł 

UZASADNIENIE WYBORU: 
Wykonawca, którego oferta została wybrana złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym, nie 
podlegającą odrzuceniu i spełniającą wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, szczegółowo określone w 
specyfikacji warunków zamówienia. Uzyskał liczbę 100,00 punktów, zgodnie z kryterium poniżej. 
 
II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY: 

1. SUN-MED Spółka Cywilna ul.Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź 

2. MEDITECH X-RAY Sp. z o.o. ul.Wirowska 6, 62-052 Komorniki 

3. Plus Sp. z o.o. Sonologistic Sp.K. ul. Kresowa 7a, 22-400 Zamość 

4. EP-P Sp. z o.o.Sp.K. ul. Lipowa 1c, 55-200 Oława 

 
III. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT: 

Nr 
oferty 

NAZWA WYKONAWCY CENA 
Liczba pkt w 

kryterium 
CENA 

1 SUN-MED Spółka Cywilna 134 044,20 66,22 

2 MEDITECH X-RAY Sp. z o.o. 88 769,52 100 

IV. WYKONAWCY, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

V. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE: 

Odrzucono oferty: 

1) Plus Sp. z o.o. Sonologistic Sp.K. ul. Kresowa 7a, 22-400 Zamość 

Oferta Wykonawcy została odrzucona na podst. art. 226 ust.1 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) – z uwagi na fakt, iż treść oferty jest niezgodna z 

warunkami zamówienia. 

Komisja Przetargowa w trakcie weryfikacji oferty j/w - stwierdziła niezgodność zaoferowanego 

przedmiotu w  poz. 1 - Pętla do polipektomii jednorazowego użytku - z wymogami Zamawiającego. 

Zamawiający wymagał zaoferowania przedmiotu: „Pętla do polipektomii jednorazowego użytku - wykonana z 
drutu plecionego 0.47 mm, średnica pętli 10,15, 20, 24,36. Obrotowa. Długość zestawu 230cm. Posiada 
rękojeść skalowaną co 1cm z trzema pierścieniami zapewniającą precyzyjny uchwyt. Średnica kateteru 2,3 mm. 
Złącze diatermiczne na rękojeści pozwala na pracę z diatermią każdego producenta. Pakowane osobno w sterylne 
opakowania, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne”.  
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Wykonawca złożył ofertę  przedmiotu dopuszczonego przez Zamawiającego w dniu 07.06.2021r (pytaniem nr 4 - 
o brzmieniu: „Pakiet 1. Czy zamawiający dopuści w pozycji 1 Pętla do polipektomii jednorazowego użytku - 
wykonana z drutu plecionego 0.47 mm, średnica pętli 10,15, 20, 24,36. Długość zestawu 230cm. Posiada 

rękojeść skalowaną co 1cm z trzema pierścieniami zapewniającą precyzyjny uchwyt. Średnica kateteru 2,3 mm. 
Złącze diatermiczne na rękojeści pozwala na pracę z diatermią każdego producenta. Pakowane osobno w sterylne 
opakowania, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne. Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, 
pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ”. 
Wykonawca złożył przedmiot niezgodnie z wymogami SWZ - oferując pętle bez obrotu: 

 „(...) Dopuszczona pętla bez obrotu wg pytania nr 4  odpowiedzi z dnia 07.06.2021”  - Formularz 

cenowy Wykonawcy. 

Powyższe nie zachowuje pozostałych parametrów SWZ i  jest niezgodne z odpowiedzią 
Zamawiającego (i dopuszczeniem sprzętu) - udzieloną na zapytanie jw.  
 

2. EP-P Sp. z o.o. Sp.K. ul. Lipowa 1c, 55-200 Oława 
Oferta Wykonawcy została odrzucona na podst. art. 226 ust.1 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) – z uwagi na fakt, iż treść oferty jest niezgodna z 

warunkami zamówienia. 

Komisja Przetargowa w trakcie weryfikacji oferty j/w - stwierdziła niezgodność zaoferowanego 
przedmiotu w poz. 3 - kleszcze biopsyjne - z wymogami Zamawiającego. Zamawiający wymagał zaoferowania 
przedmiotu: „Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych 
endoskopów. Łyżeczki uchylne, ze stali nierdzewnej, z możliwością wykonania biopsji stycznych, z okienkiem, 
typu szczęki aligatora i gładkie, z igłą i bez igły. Znaczniki czarne lub białe. Długość narzędzia 120, 180, 230cm. 
Średnica części wprowadzonej do endoskopu 1,8mm, rozwarcie łyżeczek 4,5mm, pojemność 2,7mm³; średnica 
2,3mm, rozwarcie łyżeczek 6,7mm, pojemność 7,7mm³; średnica 3.0mm, rozwarcie łyżeczek 8,5mm, pojemność 
16,6mm³ do wyboru zamawiającego. W opakowaniu 10szt. szczypiec, sterylizowanych ETO. Każde opakowanie 
posiada 4 naklejki informacyjne”.  
Wykonawca zaoferował szczypce o pojemności łyżeczek - niezgodnej z SWZ. Z katalogów załączonych do oferty 
Wykonawcy wynika, że pojemność łyżek kleszczyków o średnicy 1.8mm wynosi 2.19mm3; o średnicy 2.3mm 
wynosi 5.374mm3; o średnicy 3mm -wynosi 8,79mm3 - żadna z tych wielkości nie odpowiada 
wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SWZ oraz nie była przedmiotem wniosku o 
dopuszczenie do zaoferowania.  

 
VI. TERMIN ZAWARCIA UMOWY 
1. Termin po upływie którego umowa może być zawarta:  28.06.2021r. – (art. 308 ust. 2)    
    ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.). 
2. Planowany termin zawarcia umowy – 29.06.2021r. 
 

VII. ZAMAWIAJĄCY NIE USTANOWIŁ DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW 
 

Dziękując za złożenie ofert w przedmiotowym postępowaniu, zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach  

o udzielenie zamówienia publicznego. 

         
Z poważaniem 

       
                        DYREKTOR 
         Wielospecjalistycznego Szpitala  
           - Samodzielnego Publicznego  
   Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu 

                                                                                                           
                            Zofia Barczyk  

 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1) Wykonawca 
2) Platforma Zakupowa 
3) a/a   

PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA NA E-MAIL zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl 
  

Sprawę prowadzi: Aneta MRygoń, tel. 571 334 858 
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