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SPZOZ . AZ . 2023 . 
Kędzierzyn-Koźle,  08.03.2023r. 

  
 

ZAWIADOMIENIE   
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  W ZADANIACH NR 1-5, 8, 10, 

UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZADANIU NR 6 
 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych 

dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 10 zadań częściowych, AZ-P.2022.44.  

 
 

A. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZADANIACH NR 1-5, 8, 10: 

 
Samodzielny Publiczny  Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej Pzp, 

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez 

Wykonawców na:  

Zadanie nr 1 – preparaty do mycia i dezynfekcji narzędzi w myjniach-dezynfektorach 

 i do dezynfekcji zanurzeniowej 

oferta nr 2: Media-MED Sp. z o.o., ul. Promienistych 7, 31-481 Kraków. 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki wymagane w SWZ  

i uzyskała razem 80 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%”, 10 pkt w kryterium „kara umowna 20%” i 10 pkt w kryterium 

„termin reklamacji 20%”.  

 

Zadanie nr 2 - preparaty do pielęgnacji narzędzi i powierzchni stalowych 

oferta nr 2: Media-MED Sp. z o.o., ul. Promienistych 7, 31-481 Kraków. 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki wymagane w SWZ  

i uzyskała razem 80 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%”, 10 pkt w kryterium „kara umowna 20%” i 10 pkt w kryterium 

„termin reklamacji 20%”.  

 

Zadanie nr 3 - preparaty do mycia, pielęgnacji  i dezynfekcji skóry rąk i ciała 

oferta nr 4: MEDIM Sp. z o.o., ul. Puławska 45B, 05 -500 Piaseczno. 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki wymagane w SWZ  

i uzyskała razem 76 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%”, 1 pkt w kryterium „kara umowna 20%” i 15 pkt w kryterium „termin 

reklamacji 20%”.  

 

Zadanie nr 4 - preparaty do dezynfekcji skóry przed zabiegami chirurgicznymi, szczepieniami,  

iniekcjami, do dezynfekcji błon śluzowych 

oferta nr 6: Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa. 

Uzasadnienie wyboru:  
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Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki wymagane w SWZ  

i uzyskała razem 100 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%”, 20 pkt w kryterium „kara umowna 20%” i 20 pkt w kryterium 

„termin reklamacji 20%”.  

 

Zadanie nr 5 - preparaty do dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych 

oferta nr 6: Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa. 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki wymagane w SWZ  

i uzyskała razem 100 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%”, 20 pkt w kryterium „kara umowna 20%” i 20 pkt w kryterium 

„termin reklamacji 20%”.  

 

Zadanie nr 8 - preparaty do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego 

oferta nr 6: Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa. 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki wymagane w SWZ  

i uzyskała razem 100 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%”, 20 pkt w kryterium „kara umowna 20%” i 20 pkt w kryterium 

„termin reklamacji 20%”.  

 

Zadanie nr 10 – gaziki i chusteczki do dezynfekcji skóry 

oferta nr 1: Euro Trade Technology Sp. z o. o., ul. Siemiradzkiego 19, 64-920 Piła. 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki wymagane w SWZ  

i uzyskała razem 62 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%”, 1 pkt w kryterium „kara umowna 20%” i 1 pkt w kryterium „termin 

reklamacji 20%”.  

 

 

Umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarte zgodnie z terminem określonym w art. 264 Pzp.  

 

 

B. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZADANIU NR 6:  
 

Samodzielny Publiczny  Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 260 ust. 1 Pzp 

informuje o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 6 - preparaty do dekontaminacji sprzętu endoskopowego. 

 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: Wszystkie oferty podlegały odrzuceniu. 

Uzasadnienie prawne unieważnienia: Art. 255 ust. 2 Pzp. 

 

 

 
                                                                                                                                      ………………................………………………… 

                                                                                                                                       Kierownik Zamawiającego 
 

 

 

 

Rozdzielnik: 
1. Wykonawcy (komunikat publiczny - platforma zakupowa) 
2. a/a     


