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POWIADOMIENIE
o wyborze naj korzystniejszej oferty

Szanowni Pafistwo,

W zwi4zku z zakohczeniem postgpowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zamovtian
Publicznych (Dz, U. z 2015 r" poz. 2164 z poLn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego
na: dostawg rgkawic medycznych, drobnego sprzgtu j.u., material6w do sterylizacji,
drobnego sprzgtu laboratoryjnego j.u. orarz aspiracyjno-pr6Zniowego systemu
pobierania krwi

informujemy, iz najkorzystniejsz4 ofertg zloZyNa firma:

VARIMED Sp. z o.o. Powstaric6w Sl" 5 53-332 Wroclaw

na: Zadanie nr 43 za cenE 55 998.00 zl

Uzasadnienie wyboru: j edyna oferta

Abook Sp. z o.o. ul. Brzostowska 22 A4-985

na: Zadanie m 2 za ceng 15 060.60 zl

Uzasadnienie wyboru: j edyna oferta

Mercator Medical SA ul. I{eleny Modrzejewskiej 30, 3l-327 Krak6w

na'. zadanie nr 4 za ceng 6 784.44 zl

Uzas adni eni e wyb oru : naj ko rzystn iej sza o ferta

Mercator Medical SA ul" Heleny Modrzejewskiej 30 3l-327 Krak6w

na: zadanie nr 5 za ceng I 242.00 zl

Uzasadnienie wybor'u : naj korzystniej sza o ferta
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Streszczenie oceny i por6wnania zlohonych ofert

Zadanie czgSciowe Nazwa i adres wykonawcy Nazwa kryterium' liczba pkt Razem

2 - Zadanienr 2 Abook Sp. z o.o.
ul. Brzostowsl<a 22
04-985 Warszawa

1 - Cena (koszt) - 60.00
2-JakoS6-40.00

100,00

4 - zadanie nr 4 Mercator Medical SA
r-rl. I-leleny Modrzejewskiei 30
3l-327 I(ral<6w

1-Cena-60.00
2-JakoSd-40.00

100,00

4 - zadanie nr 4 ZARYS Sp. z o.o.
Pod Borem I 8

4l-808 Zabrze

1 - Cena- 54.23
2-JakoSi-36.00

c)o ?1

5 - zadanie nr 5 Mercatol Medical SA
ul. I leleny Modrzeiewsl<iej 30
31-327 Krak6w

I -Cena-60.00
2-JakoSi-40.00

l 00,00

5 - zadanie nr 5 ZARYS Sp" z o.o.

Pod Borem 18

4l-808 Zabrze

1-Cena-55.20
2-JakoSi-32.00

87,20

5 - zadanie nr 5 Abool< Sp. z o.o.
ul. Blzostowska 22
04-985 Warszawa

1-Cena-40.59
2-JakoSc-36.00

76"59

43 -Zadanienr 43 VARIMED Sp. z o.o.
Powstafic6w Sl. 5

53-332 Wroclaw

I - Cena (koszt) - 60.00
2 - Termin dostawy - 40.00

100,00

W toku postgpowania odrzucone zostaly nastgpuj4ce ofefiy:

LP":
Nr oferty, n zwa i adres

wvkonawcv:
Uzasadnienie odrzucenia oferty:

3

Sun-Med Sp6lka Cywilna
Frarrciszkarisl<a 1 041 I 12

91-845 +-6d2

Art. 89, ust,l pkt 2

Opis przedmiotu zam6wienia byl jasny, precyzyjny i
niebudz4cy Zadnych w4tpliwoSci - zgodnie z wymaganiami
SIWZ, Zamawiajqcy wymagal pgtli do polipektomii, j"u. w
zestawie z r4czkq i oslonk4, dlugoS6 230 cm, Srednica 6 - 35

mm; co potwierdzil rownie? odpowiedziami na zLolone
zapytania (odpowiedZnapytanie nr 15 z dnia 31"03.2017).
W celu zbadania zgodnoSci oferowanego przedmiotu z
wymaganiami SIWZ, Zamawiaj4cy w trakcie procedury
przetargowej, zaLqdal zlsLenia pr6bek oferowanego produktu.
W/w pr6bki stanowity wigc treSd oferly i Zr6dlo informacji o

oferowanych produktach.
Zgodnie z wyrokiem I(IO z dnia 25 marca 2076 r., sygn. akt:
KIO 384/16: "Zgodnie z regulacj4 

^rt. 
82 ust. 3 p.z,p., treSi

oferty rnusi odpowiadai tleSci specyfikacji istotnych warunk6w
zarn6wienia. ZgodnoSi treSci oferly z IreSciq specyfikacji jest
zapewniona w6wczas, gdy na podstawie analizy i por6wnania
treSci obu tych dokurnent6w mo1la \zuaa, iZ istotne
postanowienia zawatte w ofercie nie s4 inne, tj" nie r6zni4 sig w
swej treSci od postanowiei zawartych w specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia. NiezgodnoSi treSci oferty z trelci4
siwz ma miejsce w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pelni
przedmiotowi zam6wienia, nie zapewniaj4c jego realizacji w
caloSci zgodnie z wymogami zanawraj4cego. Rzecz4
oczywist4 i niebudz4c4 spor6w, jesL,2e do istotnych warunk6w
siwz, a zalen i oferly nalelq postanowienia dotycz4ce ceny
(cen) ofefiowych, kt6re bgd4 przyjmowane do rozliczef stron,
czy spelnienie parametr6w granicznie wymaganych,
oznaczenie zakfesu przedmiotu zam6wienia, nale|yte
dool<reSlenie oferowanego przedmiotu zam6wienia""
Probka zlo2ona przez frmE SUN-MED Sp6tka Cywilna
charaktelyzuje sig dlugo6ciE 240cm, zatem jest niezgodna z
opisem nrzedmiotu zam6wienia i nie soelnia Darametr6w
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wymaganych przez Zamawiaj 4cego w SIWZ.
Zgodnie z aft. 82 ust. 3 ustawy Pzp treSi ofefty musi
odpowiadai tte6ci SIWZ. Z kolei przepis ar1. 89 ust. 1 pkt 2

ustawy P"p, nakazuje odrzucii oferlg, kt6rej treSd nie
odpowiada tresci SIWZ. Niezgodno6i oferly w niniejszym
przypadku jest oczywista, a tym samym jest to przeslanka do

odrzucenia

Zanawiaj4cy wykluczyl z postgpowania:

Lp": Nazwa i adres wvkonawcy: Uzasadnienie wykluczenia wykonawcv :

0

JednoczeSnie infonnujerny, 2e umowa w sprawie zam6wienia publicznego rnoZe byd zawarta, z

zastrzeleniem art. 183 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, w terminie nie kr6tszym ni?I0 dni od

duia przeslania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zarnawiaj4cy mo2e zawrzed urlowg w sprawie zam6wienia publicznego przed uplywem terminu, o

kt6ryrn mowa powyZej, jezeli zachodz4 ol<olicznoSci wymienione w aft. 94 ust. 2 ustawy Prawo

Zarn6wieri Publ icznych 
"

R6wnoczesnie zawiadamiamy" i2 wyt4cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamowieh

Publicznych czynno$ci Zarnawiaj4cego podjgtej w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia lub

zaniechania czynnoSci, do l<t6rej Zanawiaj4cv jest zobowi4zany na podstawie ustawy Prawo

Zarn6wieri Publicznych przysluguje odwolanie, z zastrzezeniem afi. 180 ust. 2 ustawy Prawo

Zam6wieri Publicznych. Odwolanie wnosi sig w tenninach i forrnie, okreSlonych w art. lB2 oraz uL

1 B0 ust. 4 ustawy Prawo Zanowiert Publicznych.

Le*nicrn;
ruczlego Zakladr
e.1 w Siedicach

ivnn Walccik
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