
Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie
Sekcja d/s zamówień publicznych
Znak sprawy: SZP.270-62/2017

Piekary Śląskie 31/10/2017r.

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Dotyczy  zamówienia  publicznego  ogłoszonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pod  nazwą:
Dostawy jednorazowego sprzętu sterylizacyjnego - 2
Ogłoszenie nr 594173-N-2017 z dnia 2017-09-27r.

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 -    6 480,00 zł
Pakiet nr 2 -  15 644,34 zł
Pakiet nr 3 -  16 609,54 zł

2. Do w/w postępowania wpłynęły następujące oferty:
Oferta nr 1
„AMED” Biuro Techniczno-Handlowe Andrzej Abramczyk
ul. Władysława Umińskiego 3 lok. 8
03-984 Warszawa
Biuro:
ul. Słowikowskiego 39
05-090 Raszyn
T: 22-715-71-86 do 89
F: 22-715-71-90
e-mail: handlowy@amed.pl
Okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty dostawy
Termin płatności: 60 dni
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od zawarcia umowy
Pakiet nr 1
Cena oferty: 24 624,00 zł
Pakiet nr 3
Cena oferty: 37 519,20 zł

Oferta nr 2
„ARNO – MED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kolejowa 24
55-081 Mietków
T: 71-316-90-02
F: 71-316-91-07
e-mail: przetargi@arnomed.pl
Okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty dostawy
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Termin płatności: 60 dni
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od zawarcia umowy
Pakiet nr 1
Cena oferty: 30 456,00 zł

Oferta nr 3
Sterigat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zaściankowa 50 lok. 1 
02-989 Warszawa
Adres do korespondencji:
ul. Bukowiecka 92 lok. 23
03-893 Warszawa
T: 22-379-71-60
F: 22-379-71-61
e-mail: sterigat@sterigat.pl
Okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty dostawy
Termin płatności: 60 dni
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od zawarcia umowy
Pakiet nr 1
Cena oferty: 25 920,00 zł
Pakiet nr 3
Cena oferty: 16 189,63 zł

Oferta nr 4
INFORMER MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Winogrady 118
61-626 Poznań
T/F: 61-66-43-850
e-mail: przetargi@informermed.eu
Okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty dostawy
Termin płatności: 30 dni
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od zawarcia umowy
Pakiet nr 1
Cena oferty: 7 128,00 zł
Pakiet nr 3
Cena oferty: 16 329,60 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 1

Oferta nr 1
„AMED” Biuro Techniczno-Handlowe 
Andrzej Abramczyk
ul. Władysława Umińskiego 3 lok. 8
03-984 Warszawa
Biuro:
ul. Słowikowskiego 39
05-090 Raszyn

17,37 40 57,37

strona 2 z 5



Oferta nr 3
Sterigat Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością
ul. Zaściankowa 50 lok. 1 
02-989 Warszawa
Adres do korespondencji:
ul. Bukowiecka 92 lok. 23
03-893 Warszawa

16,5 40 56,5

Oferta nr 4
INFORMER MED Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością
ul. Winogrady 118
61-626 Poznań

60 20 80

Pakiet nr 3

Oferta nr 1
„AMED” Biuro Techniczno-Handlowe 
Andrzej Abramczyk
ul. Władysława Umińskiego 3 lok. 8
03-984 Warszawa
Biuro:
ul. Słowikowskiego 39
05-090 Raszyn

26,11 40 66,11

Oferta nr 4
INFORMER MED Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością
ul. Winogrady 118
61-626 Poznań

60 20 80

4. Wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Pakiet nr 1
Oferta nr 4
INFORMER MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Winogrady 118
61-626 Poznań
T/F: 61-66-43-850
e-mail: przetargi@informermed.eu
Okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty dostawy
Termin płatności: 30 dni
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od zawarcia umowy
Pakiet nr 1
Cena oferty: 7 128,00 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.  Zamawiający
podwyższa  kwotę,  którą  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia  do  ceny
najkorzystniejszej oferty.

Pakiet nr 3
Oferta nr 4
INFORMER MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Winogrady 118
61-626 Poznań
T/F: 61-66-43-850
e-mail: przetargi@informermed.eu
Okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty dostawy
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Termin płatności: 30 dni
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od zawarcia umowy
Pakiet nr 3
Cena oferty: 16 329,60 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.

5. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6. Odrzucono następujące oferty:

Oferta nr 2
„ARNO – MED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kolejowa 24
55-081 Mietków
T: 71-316-90-02
F: 71-316-91-07
e-mail: przetargi@arnomed.pl
Okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty dostawy
Termin płatności: 60 dni
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od zawarcia umowy
Pakiet nr 1
Cena oferty: 30 456,00 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 w ramach Pakietu
nr  1,  Zamawiający  w  celu  potwierdzenia,  że  oferowane  dostawy  odpowiadają  wymaganiom
określonym  przez  zamawiającego  wymagał  złożenia  części  katalogu  potwierdzającego  parametry
oferowanych  produktów  oraz  próbkę  –  100  szt.  metryczek.  W  trakcie  badania  złożonej  oferty
ustalono,  że  Wykonawca  nie  złożył  w  celu  potwierdzenia,  że  oferowane  dostawy  odpowiadają
wymaganiom  określonym  przez  zamawiającego  żadnych  katalogów  ani  wymaganych  próbek.
Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 pzp, wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty, jednak bez
odpowiedzi  ze  strony  Wykonawcy.  Tak,  więc  Zamawiający  nie  miał  możliwości  weryfikacji  czy
oferowane  dostawy  odpowiadają  wymaganiom  określonym  przez  zamawiającego  W  tym  stanie
rzeczy,  biorąc  pod uwagę treść  art.  89  ust.  1  pkt  2  pzp,  oferta  w zakresie  Pakietu nr  1  zostaje
odrzucona jako, że jej treść nie dopowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 3
Sterigat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zaściankowa 50 lok. 1 
02-989 Warszawa
Adres do korespondencji:
ul. Bukowiecka 92 lok. 23
03-893 Warszawa
T: 22-379-71-60
F: 22-379-71-61
e-mail: sterigat@sterigat.pl
Okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty dostawy
Termin płatności: 60 dni
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od zawarcia umowy
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Pakiet nr 3
Cena oferty: 16 189,63 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 w ramach Pakietu
nr  3,  Zamawiający  w  celu  potwierdzenia,  że  oferowane  dostawy  odpowiadają  wymaganiom
określonym  przez  zamawiającego  wymagał  złożenia  oświadczenia  producenta,  że  wskaźniki
umieszczone na etykiecie  są  zgodne z  normą PN EN ISO 11140-1 oraz  oświadczenie  producenta
potwierdzające zgodność etykiet z systemem GKE. W trakcie badania złożonej oferty ustalono, że
Wykonawca zaoferował: „Etykiety 25x31 podw.samp. ze wskaźnikiem para, o numerze katalogowym:
ETY3PARA.W,  producenta:  Printex”.  W  celu  potwierdzenia,  że  oferowane  dostawy  odpowiadają
wymaganiom określonym przez zamawiającego, Wykonawca złożył oświadczenia odnoszące się do
etykiet 25x31 ze wskaźnikiem sterylizacji parowej w rolkach po 750 etykiet, natomiast nie odnoszą się
do  zaoferowanych  etykiet  25x31  podw.samp.  ze  wskaźnikiem  para,  o  numerze  katalogowym:
ETY3PARA.W. Tak więc złożone oświadczenia nie potwierdzają, że oferowane etykiety odpowiadają
wymaganiom określonym przez zamawiającego. Numer katalogowy jest dla zamawiającego jedynym
zawartym w ofercie kryterium identyfikującym dany produkt. Na podstawie numeru katalogowego
danego producenta wykonawca wskazuje jakiego konkretnego produktu oferta dotyczy. Następnie,
w  oparciu  o  te  numery  zamawiający  weryfikuje,  czy  oferowane  produkty  spełniają  wszelkie
parametry techniczne i inne wymogi.   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,  oferta  w zakresie  Pakietu nr  3  zostaje  odrzucona jako,  że  jej  treść  nie
dopowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

7. 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
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