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Uczestnicy postępowania 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Sprawa: dotyczy postępowania na dostawę środków dezynfekcyjnych  dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, sygn. NLP.2015.22. 
 
 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1232 z 
późn. zm.), dalej Pzp, Zamawiający - SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że w prowadzonym postępowaniu: 

 
1 pakiet - Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji maszynowej narzędzi  

oraz preparatów do pielęgnacji narzędzi 
A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 2 – Media-Med sp. z o.o., Ul. Promienistych 7, 31-481 Kraków 
Cena brutto – 33.478,56 zł,  Termin dostawy – 2 dni robocze  
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt: 90 pkt w kryterium „cena 90%”  
i 10 pkt w kryterium  „termin dostawy 10%”. 
B. nie wykluczono żadnego Wykonawcy; 
C. nie odrzucono żadnej oferty; 
D. umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 
Pzp tj. przed upływem 5 dni od przekazania niniejszego zawiadomienia o  wyborze oferty, w związku z art. 94 ust. 2 pkt 1a Pzp 
oraz przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP. 
 
 

2 pakiet - Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji skóry rąk i ciała pacjentów 
A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 7 – Henry Kruse sp. z o.o., Ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce 
Cena brutto – 33.656,04 zł,  Termin dostawy – 2 dni robocze  
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt: 90 pkt w kryterium „cena 90%”  
i 10 pkt w kryterium  „termin dostawy 10%”. 
B. nie wykluczono żadnego Wykonawcy; 
C. nie odrzucono żadnej oferty; 
D. umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 
Pzp tj. przed upływem 5 dni od przekazania niniejszego zawiadomienia o  wyborze oferty, w związku z art. 94 ust. 2 pkt 1a Pzp 
oraz przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP. 
 
 

3 pakiet - Dostawa preparatów do dezynfekcji skóry przed zabiegami chirurgicznymi,  
szczepieniami, iniekcjami, błon śluzowych 

A. Zamawiający informuje   odrzuceniu oferty nr 7 Wykonawcy  Henry Kruse sp. z o.o., Ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce. 
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:  
Zamawiający w pozycjach 7 i 8 wymagał preparatów nie zawierających  dodatkowych substancji czynnych.  
 
Zaoferowane przez Wykonawcę preparaty: S+M  Kodan Tinktur Forte bezbarwny 1l (pozycja 7) i S+M  Kodan Tinktur Forte 
barwiony 1l (pozycja 8) nie spełniają wymogów SIWZ, ponieważ zawierają  substancję czynną 2-biphenylol (2-difenylol).  
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Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 
art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. 
Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 
B. W związku z nie złożeniem żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający informuje o unieważnieniu w zakresie 
pakietu nr 3. 
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
Uzasadnienie prawne unieważnienia:  art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp. 

 
 

4 pakiet - Dostawa preparatów do dekontaminacji   sprzętu endoskopowego i  narzędzi chirurgicznych 
A. Zamawiający informuje  wykluczeniu  Wykonawcy  Medilab Firma Wytwórczo-Usługowa sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-
531 Białystok. 
Uzasadnienie faktyczne wykluczenia:  
Zamawiający, na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego,  do pozycji 
2, 3 i 4 wymagał dołączenia opinii firmy Olympus o możliwości użycia do danego sprzętu. 
Wykonawca dołączył  wymaganą opinię do pozycji nr 2 i 4, natomiast do pozycji 3 Wykonawca dostarczył  nie dopuszczone 
przez Zamawiającego  oświadczenie o udzieleniu  gwarancji na wszelkie uszkodzenia  endoskopów w przypadku użycia 
zaoferowanych preparatów. Tym samym Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.  
Uzasadnienie prawne wykluczenia: art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp. 
B. Zamawiający informuje  odrzuceniu oferty nr 1 Wykonawcy  Medilab Firma Wytwórczo-Usługowa sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 
60, 15-531 Białystok. 
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: ofertę Wykonawcy wykluczonego, z powodu jak opisano w pkt A, uznaje się za odrzuconą 
Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 24 ust. 4 Pzp w związku z art. 89 ust. 5 Pzp, 
W związku z powyższym Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w zakresie niniejszego pakietu. 
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  
Uzasadnienie prawne unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp.  
 
  

7 pakiet - Dostawa preparatów do dezynfekcji narzędzi i powierzchni  sprzętu medycznego 
A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 3 – MCPOLSKA.pl  sp. z o.o.  sp.k., Ul. Poznańska 113, 60-185 Skórzewo k.Poznania 
Cena brutto – 32.413,50 zł,  Termin dostawy – 2 dni robocze  
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt: 90 pkt w kryterium „cena 90%”  
i 10 pkt w kryterium  „termin dostawy 10%”. 
B. nie wykluczono żadnego Wykonawcy; 
C. nie odrzucono żadnej oferty; 
D. umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 
Pzp tj. przed upływem 5 dni od przekazania niniejszego zawiadomienia o  wyborze oferty, w związku z art. 94 ust. 2 pkt 1a Pzp 
oraz przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP. 

 
 

8 pakiet - Dostawa chusteczek do nasączania środkami do dezynfekcji 
A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 1 – Medilab Firma Wytwórczo-Usługowa sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok 
Cena brutto – 5.307,67 zł,  Termin dostawy – 2 dni robocze  
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała razem 100 pkt: 90 pkt w kryterium „cena 90%”  
i 10 pkt w kryterium  „termin dostawy 10%”. 
Na pakiet nr 8 złożono również ważne oferty: 

Nr 
oferty 

Nazwa / adres Wykonawcy 
Cena brutto / 

termin 
dostawy  

Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium 

„termin dostawy”  

Razem ilość 
punktów 

5 
Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL SA 
Ul. Widna 4, 50-543 Wrocław 

6.910,76 zł /  
2 dni robocze 

69,12 10 79,12 

7 
Henry Kruse sp. z o.o. 
Ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce 

7.867,08 zł /  
2 dni robocze 

60,71 10 70,71 
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B.  nie wykluczono żadnego Wykonawcy, 
C. nie odrzucono żadnej oferty, 
D. umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 
1 pkt 2 PZP tj. przed upływem 5 dni od przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty, w związku z art. 94 ust. 2 
pkt 3a PZP oraz przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
………………………………….………… 

         Kierownik Zamawiającego  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdzielnik: 
1. Wykonawcy 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 
4. a/a   


