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Dotyczy  zamówienia  publicznego  ogłoszonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pod  nazwą:  
Dostawy obłożeń
Ogłoszenie nr 523771-N-2017 z dnia 2017-06-02r.

Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
z póź. zm. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22), dalej pzp, niniejszym informuje, iż: 

1. Kwoty, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to:
Pakiet nr 1 – 438 534,00 zł
Pakiet nr 2 – 170 910,00 zł
Pakiet nr 3 –   75 600,00 zł
Pakiet nr 4 –   40 500,00 zł
Pakiet nr 5 –   49 032,00 zł
Pakiet nr 6 –   64 800,00 zł
Pakiet nr 7 –   43 200,00 zł
Pakiet nr 8 –         702,00 zł

2. Do w/w postępowania wpłynęły następujące oferty:
Oferta nr 1
Lohmann & Rauscher Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Moniuszki 14
95-200 Pabianice
T: 42-225-93-90
F: 42-225-93-99
e-mail: izabella.nitek@pl.LRmed.com
Termin płatności: 60 dni
Okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty dostawy
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy
Termin dostawy: trzy dni robocze; dla dostaw "pilne" – jeden dzień roboczy
Pakiet nr 3
Cena oferty: 71 928,00 zł

Oferta nr 2
PANEP s.r.o
ul. Brněnská 1246
665 01 Rosice u Brna, Republika Czeska
Adres do korespondencji:
PANEP s.r.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce



ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko-Biała
T: 33-816-07-82
F: 33-822-06-04
e-mail: panep@panep.pl
Termin płatności: 60 dni
Okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty dostawy
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy
Termin dostawy: trzy dni robocze; dla dostaw "pilne" – jeden dzień roboczy
Pakiet nr 6
Cena oferty: 40 500,00 zł

Oferta nr 3
SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Częstochowska 38/52
93-121 Łódź
T: 42-677-14-34
F: 42-677-14-19
e-mail: dzp07@skamex.com.pl; dzp06@skamex.com.pl
Termin płatności: 60 dni
Okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty dostawy
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy
Termin dostawy: trzy dni robocze; dla dostaw "pilne" – jeden dzień roboczy
Pakiet nr 4
Cena oferty: 34 408,80 zł
Pakiet nr 7
Cena oferty: 41 472,00 zł

Oferta nr 4
ZARYS International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze
T: 32-376-07-65
F: 32-376-07-66
e-mail: zarys@zarys.com.pl
Termin płatności: 60 dni
Okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty dostawy
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy
Termin dostawy: trzy dni robocze; dla dostaw "pilne" – jeden dzień roboczy
Pakiet nr 6
Cena oferty: 39 798,00 zł

Oferta nr 5
EURO-CENTRUM Bożena i Cezariusz Wirkowscy Spółka Jawna
ul. Chodakowska 10
96-503 Sochaczew
T: 46-863-25-61
F: 46-863-25-62
e-mail: biuro@euro-centrum.pl
Termin płatności: 60 dni
Okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty dostawy
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy
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Termin dostawy: trzy dni robocze; dla dostaw "pilne" – jeden dzień roboczy
Pakiet nr 5
Cena oferty: 41 517,36 zł

Oferta nr 6
3M Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Aleja Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
T: 22-739-60-00
F: 22-739-60-04
e-mail: przetargi@mmm.com
Termin płatności: 60 dni
Okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty dostawy
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy
Termin dostawy: trzy dni robocze; dla dostaw "pilne" – jeden dzień roboczy
Pakiet nr 1
Cena oferty: 409 050,00 zł

Oferta nr 7
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna
ul. Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toruń
T: 56-612-39-00
F: 56-612-35-08
e-mail: monika.gorska@tzmo.com.pl
Termin płatności: 60 dni
Okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty dostawy
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy
Termin dostawy: trzy dni robocze; dla dostaw "pilne" – jeden dzień roboczy
Pakiet nr 6
Cena oferty: 34 668,00 zł

Oferta nr 8
Mölnlycke Health Care Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zwycięstwa 17 A
15-703 Białystok
Biuro Handlowe:
ul. Przasnyska 6B
01-756 Warszawa
T: 22-350-52-80
F: 22-350-52-81
e-mail: biuro@molnlycke.com
Termin płatności: 60 dni
Okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty dostawy
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy
Termin dostawy: trzy dni robocze; dla dostaw "pilne" – jeden dzień roboczy
Pakiet nr 2
Cena oferty: 159 484,68 zł
Pakiet nr 5
Cena oferty: 54 015,12 zł
Pakiet nr 8
Cena oferty: 839,16 zł



3. Streszczenie i porównanie złożonych ofert,

Nr Pakietu NR OFERTY/ OFERENT
PUNKTY W

KRYTERIUM CENA

PUNKTY W KRYTERIUM
TERMIN PŁATNOŚCI

PUNKTY RAZEM

Pakiet nr 3

Oferta nr 1
Lohmann & Rauscher Polska Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Moniuszki 14
95-200 Pabianice

60 40 100

Pakiet nr 4

Oferta nr 3
SKAMEX Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Częstochowska 38/52
93-121 Łódź

60 40 100

Pakiet nr 5

Oferta nr 5
EURO-CENTRUM Bożena i Cezariusz 
Wirkowscy Spółka Jawna
ul. Chodakowska 10
96-503 Sochaczew

60 40 100

Oferta nr 8
Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 17 A
15-703 Białystok

46,12 40 86,12

Pakiet nr 6

Oferta nr 2
PANEP s.r.o
ul. Brněnská 1246
665 01 Rosice u Brna, Republika Czeska

51,36 40 91,36

Oferta nr 4
ZARYS International Group Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 
Komandytowa
ul. Pod Borem 18

41-808 Zabrze

52,27 40 92,27

Oferta nr 7
Toruńskie Zakłady Materiałów 
Opatrunkowych Spółka Akcyjna
ul. Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toruń

60 40 100

Pakiet nr 8

Oferta nr 8
Mölnlycke Health Care Polska Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zwycięstwa 17 A
15-703 Białystok

60 40 100



4. Wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Pakiet nr 3
Oferta nr 1
Lohmann & Rauscher Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Moniuszki 14
95-200 Pabianice
T: 42-225-93-90
F: 42-225-93-99
e-mail: izabella.nitek@pl.LRmed.com
Termin płatności: 60 dni
Okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty dostawy
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy
Termin dostawy: trzy dni robocze; dla dostaw "pilne" – jeden dzień roboczy
Pakiet nr 3
Cena oferty: 71 928,00 zł
UZASADNIENIE:
Oferta spełnia warunki zawarte w siwz i uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert,
a zatem na podstawie art. 91 ust 1 Pzp. oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Pakiet nr 4
Oferta nr 3
SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Częstochowska 38/52
93-121 Łódź
T: 42-677-14-34
F: 42-677-14-19
e-mail: dzp07@skamex.com.pl; dzp06@skamex.com.pl
Termin płatności: 60 dni
Okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty dostawy
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy
Termin dostawy: trzy dni robocze; dla dostaw "pilne" – jeden dzień roboczy
Pakiet nr 4
Cena oferty: 34 408,80 zł
UZASADNIENIE:
Oferta spełnia warunki zawarte w siwz i uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert,
a zatem na podstawie art. 91 ust 1 Pzp. oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Pakiet nr 5
Oferta nr 5
EURO-CENTRUM Bożena i Cezariusz Wirkowscy Spółka Jawna
ul. Chodakowska 10
96-503 Sochaczew
T: 46-863-25-61
F: 46-863-25-62
e-mail: biuro@euro-centrum.pl
Termin płatności: 60 dni
Okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty dostawy
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy
Termin dostawy: trzy dni robocze; dla dostaw "pilne" – jeden dzień roboczy
Pakiet nr 5
Cena oferty: 41 517,36 zł
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UZASADNIENIE:
Oferta spełnia warunki zawarte w siwz i uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert,
a zatem na podstawie art. 91 ust 1 Pzp. oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Pakiet nr 6
Oferta nr 7
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna
ul. Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toruń
T: 56-612-39-00
F: 56-612-35-08
e-mail: monika.gorska@tzmo.com.pl
Termin płatności: 60 dni
Okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty dostawy
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy
Termin dostawy: trzy dni robocze; dla dostaw "pilne" – jeden dzień roboczy
Pakiet nr 6
Cena oferty: 34 668,00 zł
UZASADNIENIE:
Oferta spełnia warunki zawarte w siwz i uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert,
a zatem na podstawie art. 91 ust 1 Pzp. oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Pakiet nr 8
Oferta nr 8
Mölnlycke Health Care Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zwycięstwa 17 A
15-703 Białystok
Biuro Handlowe:
ul. Przasnyska 6B
01-756 Warszawa
T: 22-350-52-80
F: 22-350-52-81
e-mail: biuro@molnlycke.com
Termin płatności: 60 dni
Okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty dostawy
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy
Termin dostawy: trzy dni robocze; dla dostaw "pilne" – jeden dzień roboczy
Pakiet nr 8
Cena oferty: 839,16 zł
UZASADNIENIE:
Oferta spełnia warunki zawarte w siwz i uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert,
a zatem na podstawie art.  91 ust 1 Pzp. oferta została uznana za najkorzystniejszą.  Zamawiający
podwyższa  kwotę,  którą  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia  do  ceny
najkorzystniejszej oferty.

5. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6. Odrzucono następujące oferty:

Pakiet nr 1
Oferta nr 6
3M Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 



Aleja Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
T: 22-739-60-00
F: 22-739-60-04
e-mail: przetargi@mmm.com
Termin płatności: 60 dni
Okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty dostawy
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy
Termin dostawy: trzy dni robocze; dla dostaw "pilne" – jeden dzień roboczy
Pakiet nr 1
Cena oferty: 409 050,00 zł
UZASADNIENIE:
Zamawiający,  Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz.  U.  Z  2015  r.  poz.  2164),  informuje,  że  oferta  zostaje  odrzucona.  Jak
wynikało  z  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  Zamawiający  wymagał
ręczników do osuszania rąk 40cm x 40cm +/- 10cm. W trakcie badania złożonej oferty stwierdzono, że w
ramach przedmiotowego Pakietu zaoferowano zestawy - pozycja nr 1 – nr katalogowy 9012, pozycja
nr 2 – nr katalogowy 9000, producenta: 3M. Na podstawie złożonych próbek ustalono, że wymiary
ręczników do osuszania rąk wynoszą 25,7cm x 33,5cm. Tak więc,  zestawy nie spełniają wymagań
Zamawiającego,  ponieważ  jeden  z  wymiarów  zaoferowanych  ręczników  jest  o  4,3cm  za  mały.
Ponadto, Zamawiający nie ma możliwości poprawienia oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp,
jako innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
ponieważ  powodowało  by  to  istotną  zmianę  treści  oferty,  co  w  świetle  orzecznictwa  jest
niedopuszczalne. W tym stanie rzeczy, biorąc pod uwagę treść art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp - („zamawiający
odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3"), oferta zostaje odrzucona.

Pakiet nr 2
Oferta nr 8
Mölnlycke Health Care Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zwycięstwa 17 A
15-703 Białystok
Biuro Handlowe:
ul. Przasnyska 6B
01-756 Warszawa
T: 22-350-52-80
F: 22-350-52-81
e-mail: biuro@molnlycke.com
Termin płatności: 60 dni
Okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty dostawy
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy
Termin dostawy: trzy dni robocze; dla dostaw "pilne" – jeden dzień roboczy
Pakiet nr 2
Cena oferty: 159 484,68 zł
UZASADNIENIE:
Zamawiający,  Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz.  U.  Z  2015  r.  poz.  2164),  informuje,  że  oferta  zostaje  odrzucona.  Jak
wynikało  z  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  Zamawiający  wymagał
ręczników do osuszania rąk 40cm x 40cm +/- 10cm. W trakcie badania złożonej oferty stwierdzono, że w
ramach  przedmiotowego  Pakietu  pozycji  nr  1  zaoferowano  zestaw  uniwersalny  nr  katalogowy
Light/790500,  producenta:  Mölnlycke  Health  Care.  Na  podstawie  złożonych  próbek  ustalono,  że
wymiary  ręczników  do  osuszania  rąk  wynoszą  18cm  x  25cm.  Tak  więc,  zestawy  nie  spełniają



wymagań Zamawiającego, ponieważ wymiary zaoferowanych ręczników są o 12cm (pierwszy wymiar)
i  o 5cm (drugi wymiar)  za małe. Ponadto, Zamawiający nie ma możliwości poprawienia oferty na
podstawie  art.  87  ust.  2  pkt  3  pzp,  jako  innej  omyłki  polegającej  na  niezgodności  oferty  ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  ponieważ powodowało by to istotną zmianę treści
oferty, co w świetle orzecznictwa jest niedopuszczalne. W tym stanie rzeczy, biorąc pod uwagę treść
art.  89  ust.  1  pkt  2  pzp  -  („zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  jej  treść  nie  odpowiada  treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3"), oferta zostaje
odrzucona.

Pakiet nr 7
Oferta nr 3
SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Częstochowska 38/52
93-121 Łódź
T: 42-677-14-34
F: 42-677-14-19
e-mail: dzp07@skamex.com.pl; dzp06@skamex.com.pl
Termin płatności: 60 dni
Okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty dostawy
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy
Termin dostawy: trzy dni robocze; dla dostaw "pilne" – jeden dzień roboczy
Pakiet nr 7
Cena oferty: 41 472,00 zł
UZASADNIENIE:
Zamawiający,  Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz.  U.  Z  2015  r.  poz.  2164),  informuje,  że  oferta  zostaje  odrzucona.  Jak
wynikało  z  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  Zamawiający  wymagał
ręczników do osuszania rąk 40cm x 40cm +/- 10cm. W trakcie badania złożonej oferty stwierdzono, że w
ramach  przedmiotowego  Pakietu  zaoferowano  obłożenie  uniwersalne  +  Sahara  osłona  na  stół/
TB30114CE+DYND4090SBE,  producenta:  Medline.  Na  podstawie  złożonych  próbek  ustalono,  że
wymiary ręczników do osuszania rąk wynoszą  21cm x 30,5cm. Tak więc,  obłożenie nie spełniają
wymagań Zamawiającego, ponieważ jeden z wymiarów zaoferowanych ręczników jest o 9cm za mały.
Ponadto, Zamawiający nie ma możliwości poprawienia oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp,
jako innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
ponieważ  powodowało  by  to  istotną  zmianę  treści  oferty,  co  w  świetle  orzecznictwa  jest
niedopuszczalne. W tym stanie rzeczy, biorąc pod uwagę treść art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp - („zamawiający
odrzuca ofertę,  jeżeli  jej  treść nie odpowiada treści  specyfikacji  istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3"), oferta zostaje odrzucona.

7.  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  93  ust.  3  pkt  2  pzp,  informuje  o  unieważnieniu
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego w zakresie następujących pakietów:

- Pakiet nr 1; 2; 7:
Uzasadnienie:
W ramach Pakietów nr 1; 2; 7 wszystkie złożone oferty zostały odrzucone. Mając powyższe na
względzie  uznać  należy,  iż  zachodzi  przesłanka  unieważnienia  postępowania  zgodnie
z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp, jako, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.
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8. Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa może być zawarta w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli
zawiadomienie zostało przesłane środkami komunikacji elektronicznej w tym faxem albo 10 dni jeżeli
zostało  przesłane  w  inny  sposób.  Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia
publicznego przed upływem tego terminu, gdy złożono tylko jedną ofertę.

Z poważaniem


