
 

Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 – 3” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 9 

włączenie społeczne, Działanie: 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, mającym na celu 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 – 3. 

 

1 

 

 

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu 
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia    
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tel. 571 334 686  
www.spzoz.zgorzelec.pl 
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój” 

Zgorzelec, dnia 28.02.2022 r. 

Numer sprawy 2/ZP/2022 
DZP/87/2022 

 
 

      Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 
 
 
Dotyczy procedury przetargowej na dostawę rękawic medycznych nitrylowych 
 
 
 

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, działając 
zgodnie z art. 253 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 t.j. 
ze zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w w/w postępowaniu przetargowym.  
 

I. OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA: 
ABENA Polska Sp. z o.o. 
72-100 Goleniów, Łozienica, ul. Nowa 15 

wartość brutto – 46 332,00zł                                   
 

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 istotnych warunków zamówienia. Uzyskał liczbę 100,00 punktów, zgodnie z kryteriami poniżej. 
 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY: 
1. SUN-MED. Spółka Cywilna Dominik Siekierski, Sławomir Naparty 

91-845 Łódź, ul. Franciszkańska 104/112 
2. BATIST Medical Polska Sp. z o.o.  

40-486 Katowice, ul. Kolista 25        
3. SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   

93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52                  
4. Medmar Technologie Medyczne Marek Nowakowski 

62-860 Opatówek, ul. Rogatka 7G 
5. AB-MED Hurtownia Farmaceutyczna Beata Bogdziewicz-Murmyło               

43-100 Tychy, ul. Damrota 147                         
6. ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k.  

41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18         

7. LP SERWIS Sp. z o.o. 
55-100 Trzebnica, Ligota 1/13 

8. ABENA Polska Sp. z o.o. 
72-100 Goleniów, Łozienica, ul. Nowa 15 

9. MEDASEPT S.A. 
61-362 Poznań, ul. Forteczna 19 

10. J. Chodacki, A. Misztal MEDICA Spółka Jawna                  
59-300 Lubin, ul. Przemysłowa 4A 

11. PT GLOBAL Sp. z o.o.  
00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 33/13       

12. Med Concept Julia Burdzel                  
95-082 Chechło Drugie, ul. Lipowa 87    

13. TANAX DYSTRYBUCJA KARDACH Jarosław Jerzy  
85-361 Bydgoszcz, ul. Bluszczowa 3A       

14. MERCATOR MEDICAL Spółka Akcyjna  
31-327 Kraków, ul. Modrzejewskiej 30                                              
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15. AXKOM Sp. z o.o.  
65-158 Zielona Góra, ul. Żabia 2           
                                     

III. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT: 

Nr oferty 
nazwa Wykonawcy 

WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY 
(w zł) 

PUNKTY  
CENA 
(100) 

1 
SUN-MED 

78 408,00 59,09 

2 
BATIST 

58 806,00 78,79 

6 
ZARYS 

48 327,84 95,87 

8 

ABENA 
46 332,00 100 

9 
MEDASEPT 

59 803,92 77,47 

 

IV. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE: 
Odrzucono oferty Wykonawców: 
1. W wyniku badania złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert, oferta przetargowa Firmy: SKAMEX 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52 
została odrzucona z postępowania na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 t.j. ze zm.) – tj. treść oferty jest niezgodna z warunkami 
zamówienia. 
UZASADNIENIE 
Komisja Przetargowa w trakcie weryfikacji Państwa oferty stwierdziła, że załączone do oferty przedmiotowe 
środki dowodowe nie zawierają informacji o dokładnym okresie przechowywania gwarantującym jakość 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 223 ust. 1 uPzp wezwał Wykonawcę do złożenia 

wyjaśnień w powyższym zakresie. W wyniku odpowiedzi Wykonawca uściślił, iż zaproponowany przedmiot 
zamówienia nie spełnia wymogu Zamawiającego, który w SWZ wymagał min. 3 lata od daty dostawy.  
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że odrzucenie Państwa oferty jest zasadne i konieczne. 
 

2. W wyniku badania złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert, oferta przetargowa Firmy: Medmar 
Technologie Medyczne Marek Nowakowski z siedzibą 62-860 Opatówek, ul. Rogatka 7G została 
odrzucona z postępowania na mocy art. 226 ust. 1 pkt 3, 4 i 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 t.j. ze zm.) – tj. oferta jest niezgodna z przepisami ustawy, 
nieważna na podstawie odrębnych przepisów oraz nie została sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami 
technicznymi sporządzania oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez 
Zamawiającego. 
UZASADNIENIE 
Komisja Przetargowa w trakcie weryfikacji Państwa oferty stwierdziła, że złożona oferta w postępowaniu nie 
została podpisana elektronicznie – żadnym z dopuszczonych sposobów – tj. kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Został dodany jedynie znak graficzny 

podpisu.  
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że odrzucenie Państwa oferty jest zasadne i konieczne. 
 

3. W wyniku badania złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert, oferta przetargowa Firmy: AB-MED 
Hurtownia Farmaceutyczna Beata Bogdziewicz-Murmyło z siedzibą 43-100 Tychy, ul. Damrota 
147 została odrzucona z postępowania na mocy art. 226 ust. 1 pkt 2c Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 t.j. ze zm.) - tj. nie złożyła w przewidzianych terminie 
przedmiotowego środka dowodowego. 
UZASADNIENIE 

 

Komisja Przetargowa w trakcie weryfikacji Państwa oferty stwierdziła, że nie złożyliście Państwo wraz z ofertą 
przedmiotowego środka dowodowego (pkt 13.6.6 SWZ) oraz innego dokumentu (pkt 13.6.7 SWZ). 
Zamawiający zgodnie z art. 107 uPzp oraz art. 128 uPzp wezwał Wykonawcę do złożenia brakujących 
dokumentów. W wyznaczonym terminie – tj. do dnia 03.02.2022r. Zamawiający nie otrzymał stosownych 
dokumentów.    
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że odrzucenie Państwa oferty jest zasadne i konieczne.  
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4. W wyniku badania złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert, oferta przetargowa Firmy: LP SERWIS 
Sp. z o.o. z siedzibą 55-100 Trzebnica, Ligota 1/13 została odrzucona z postępowania na mocy art. 226 
ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 t.j. ze 
zm.) – tj. treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia. 
UZASADNIENIE 
Komisja Przetargowa w trakcie weryfikacji Państwa oferty stwierdziła, że załączone do oferty przedmiotowe 
środki dowodowe nie zawierają informacji o dokładnym okresie przechowywania gwarantującym jakość 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 223 ust. 1 uPzp wezwał Wykonawcę do złożenia 
wyjaśnień w powyższym zakresie. W wyniku odpowiedzi Wykonawca uściślił, iż zaproponowany przedmiot 
zamówienia nie spełnia wymogu Zamawiającego, który w SWZ wymagał min. 3 lata od daty dostawy.  
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że odrzucenie Państwa oferty jest zasadne i konieczne. 
 

5. W wyniku badania złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert, oferta przetargowa Firmy: J. Chodacki, 
A. Misztal MEDICA Spółka Jawna z siedzibą 59-300 Lubin, ul. Przemysłowa 4A została odrzucona z 

postępowania na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2021r., poz. 1129 t.j. ze zm.) – tj. treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia. 
UZASADNIENIE 
Komisja Przetargowa w trakcie weryfikacji Państwa oferty stwierdziła, że załączone do oferty przedmiotowe 
środki dowodowe nie zawierają informacji o dokładnym okresie przechowywania gwarantującym jakość 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 223 ust. 1 uPzp wezwał Wykonawcę do złożenia 
wyjaśnień w powyższym zakresie. W wyniku odpowiedzi Wykonawca uściślił, iż zaproponowany przedmiot 
zamówienia (tj. rękawice KS-ST RT021) nie spełnia wymogu Zamawiającego, który w SWZ wymagał min. 3 
lata od daty dostawy.  
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że odrzucenie Państwa oferty jest zasadne i konieczne. 
 

6. W wyniku badania złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert, oferta przetargowa Firmy: PT GLOBAL 
Sp. z o.o. z siedzibą 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 33/13, w pakiecie nr 1 została odrzucona z 
postępowania na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2021r., poz. 1129 t.j. ze zm.) – tj. treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia. 
UZASADNIENIE 
Komisja Przetargowa w trakcie weryfikacji Państwa oferty stwierdziła, że załączone do oferty przedmiotowe 
środki dowodowe nie zawierają informacji o sile zrywu zaproponowanych rękawic przed i po starzeniu. 
Zamawiający zgodnie z art. 223 ust. 1 uPzp wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w powyższym zakresie. 
W wyznaczonym terminie – tj. do dnia 03.02.2022r. Zamawiający nie otrzymał odpowiedzi od Wykonawcy w 
powyższym zakresie.     
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że odrzucenie Państwa oferty jest zasadne i konieczne. 
 

7. W wyniku badania złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert, oferta przetargowa Firmy: Med Concept 
Julia Burdzel z siedzibą 95-082 Chechło Drugie, ul. Lipowa 87 została odrzucona z postępowania na 
mocy art. 226 ust. 1 pkt 2c Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., 
poz. 1129 t.j. ze zm.) – tj. nie złożyła w przewidzianym terminie przedmiotowego środka dowodowego. 
UZASADNIENIE 
Komisja Przetargowa w trakcie weryfikacji Państwa oferty stwierdziła, że nie złożyliście Państwo wraz z ofertą 
przedmiotowych środków dowodowych (pkt 13.6.5 – brak w ofercie oraz pkt 13.6.6 SWZ – brak tłumaczenia 
złożonego dokumentu na język polski). Zamawiający zgodnie z art. 107 uPzp wezwał Wykonawcę do złożenia 

brakujących dokumentów. W wyznaczonym terminie – tj. do dnia 03.02.2022r. Zamawiający nie otrzymał 
stosowanych dokumentów.    
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że odrzucenie Państwa oferty jest zasadne i konieczne.  
 

8. W wyniku badania złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert, oferta przetargowa Firmy: TANAX 
DYSTRYBUCJA KARDACH Jarosław Jerzy 85-361 Bydgoszcz, ul. Bluszczowa 3A została odrzucona z 
postępowania na mocy art. 226 ust. 1 pkt 2c Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021r., poz. 1129 t.j. ze zm.) – tj. nie złożyła w przewidzianym terminie przedmiotowego środka 
dowodowego. 
UZASADNIENIE 
Komisja Przetargowa w trakcie weryfikacji Państwa oferty stwierdziła, że nie złożyliście Państwo wraz z ofertą 
przedmiotowego środka dowodowego (pkt 13.6.6 SWZ - brak tłumaczenia złożonego dokumentu na język 
polski). Zamawiający zgodnie z art. 107 uPzp wezwał Wykonawcę do złożenia brakujących dokumentów. W 
wyznaczonym terminie – tj. do dnia 03.02.2022r. Zamawiający nie otrzymał stosownych dokumentów.    
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że odrzucenie Państwa oferty jest zasadne i konieczne.  
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9. W wyniku badania złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert, oferta przetargowa Firmy: MERCATOR 
MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą 31-327 Kraków, ul. Modrzejewskiej 30 została odrzucona z 
postępowania na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2021r., poz. 1129 t.j. ze zm.) – tj. treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia. 
UZASADNIENIE 
Komisja Przetargowa w trakcie weryfikacji Państwa oferty stwierdziła, że załączone do oferty przedmiotowe 
środki dowodowe nie zawierają informacji o dokładnym okresie przechowywania gwarantującym jakość 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 223 ust. 1 uPzp wezwał Wykonawcę do złożenia 
wyjaśnień w powyższym zakresie. W wyniku odpowiedzi Wykonawca uściślił, iż zaproponowany przedmiot 
zamówienia nie spełnia wymogu Zamawiającego, który w SWZ wymagał min. 3 lata od daty dostawy.  
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że odrzucenie Państwa oferty jest zasadne i konieczne. 
 

10. W wyniku badania złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert, oferta przetargowa Firmy: AXKOM Sp. 
z o.o. z siedzibą 65-158 Zielona Góra, ul. Żabia 2 została odrzucona z postępowania na mocy art. 226 

ust. 1 pkt 2c Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 t.j. ze 
zm.) – tj. nie złożyła w przewidzianym terminie przedmiotowego środka dowodowego. 
UZASADNIENIE 
Komisja Przetargowa w trakcie weryfikacji Państwa oferty stwierdziła, że nie złożyliście Państwo wraz z ofertą 
przedmiotowych środków dowodowych (pkt 13.6.5 – brak w ofercie oraz pkt 13.6.6 SWZ – brak w ofercie). 
Zamawiający zgodnie z art. 107 uPzp wezwał Wykonawcę do złożenia brakujących dokumentów. W 
wyznaczonym terminie – tj. do dnia 03.02.2022r. Zamawiający nie otrzymał stosowanych dokumentów.    
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że odrzucenie Państwa oferty jest zasadne i konieczne.  

 
V. TERMIN ZAWARCIA UMOWY 
1. Termin po upływie którego umowa może być zawarta – 07.03.2022r. – (art. 308 ust. 2)    
    ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 t.j. ze zm.). 
2. Planowany termin zawarcia umowy – 08.03.2022r. 
 

VI. 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: Agnieszka Śniadała, tel. 571 334 686 
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