
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.270-74/16

Piekary Śląskie 26.01.2017 r.

 ………………………………………

………………………………………

………………………………………

Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
Dostawa sprzętu medycznego – 3 
Ogłoszenie nr 350535 - 2016 z dnia 2016-11-24 r. 

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 -    9 742,68 zł

Pakiet nr 2 -  17 250,00 zł

Pakiet nr 3 -    5 500,00 zł

2. Do w/w postępowania wpłynęły następujące oferty:

Oferta nr 1
ABINOX Piotr Szłapka
Kiełczewo, ul. Słoneczna 9B
64-000 Kościan
T: 668-348-461
F: 65-615-40-98
e-mail: office@abinox.eu
Okres gwarancji: 60 miesięcy
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy
Termin płatności: 60 dni 
Pakiet nr 2
Termin dostawy: 7 dni
Cena oferty: 11 898,90 zł

Oferta nr 2
ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Południowa 21A
64-030 Śmigiel
T: 65-518-98-49
F: 65-518-98-56
e-mail: office@alvo.pl
Okres gwarancji: 36 miesięcy
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy
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Termin płatności: 60 dni 
Pakiet nr 2
Termin dostawy: 30 dni
Cena oferty: 11 340,00 zł

Oferta nr 3
INOXMED Monika Pawłowska
os. Osiedle Konstytucji 3 Maja 21 lok. 8
64-000 Kościan
T: 603-076-373
e-mail: biuro@inoxmed.pl
Okres gwarancji: 60 miesięcy
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy
Termin płatności: 60 dni 
Pakiet nr 2
Termin dostawy: 30 dni
Cena oferty: 13 186,80 zł

Oferta nr 4
„Greenpol” Instytut Kształtowania Środowiska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Fabryczna 17
65-410 Zielona Góra
T: 68-412-71-04
F: 68-412-71-05
e-mail: centrala@greenpol.com.pl
Okres gwarancji: 24 miesiące
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy
Termin płatności: 60 dni 
Pakiet nr 1
Termin dostawy: 30 dni
Cena oferty: 15 110,55 zł

3. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

NR
PAKIETU NR OFERTY/ OFERENT

PUNKTY 
W

KRYTERIUM
CENA

PUNKTY 
W

KRYTERIUM
TERMIN

PŁATNOŚCI

PUNKTY 
W

KRYTERIUM
OKRES

GWARANCJI

PUNKTY 
W KRYTERIUM

TERMIN
DOSTAWY

PUNKTY
RAZEM

Pakiet nr 2

Oferta nr 1
ABINOX Piotr Szłapka

57,18 30 5 5 97,18

Oferta nr 2
ALVO Sp. z o.o. Sp. k.

60 30 3 0,5 93,50

Oferta nr 3
INOXMED Monika 
Pawłowska

51,60 30 5 0,5 87,10

4. Wybrano najkorzystniejszą ofertę:
Pakiet 2
Oferta nr 1
ABINOX Piotr Szłapka
Kiełczewo, ul. Słoneczna 9B
64-000 Kościan
T: 668-348-461
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F: 65-615-40-98
e-mail: office@abinox.eu
Okres gwarancji: 60 miesięcy
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy
Termin płatności: 60 dni 
Pakiet nr 2
Termin dostawy: 7 dni
Cena oferty: 11 898,90 zł
Uzasadnienie:
Oferta spełnia warunki zawarte w siwz i uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert
a zatem na podstawie art. 91 ust 1 Pzp. oferta została uznana za najkorzystniejszą.

5. Nie wykluczono żadnego wykonawcę.

6. Odrzucono następującą ofertę:
Oferta nr 4
„Greenpol” Instytut Kształtowania Środowiska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Fabryczna 17
65-410 Zielona Góra
T: 68-412-71-04
F: 68-412-71-05
e-mail: centrala@greenpol.com.pl
Okres gwarancji: 24 miesiące
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy
Termin płatności: 60 dni 
Pakiet nr 1
Termin dostawy: 30 dni
Cena oferty: 15 110,55 zł

Uzasadnienie:
Wykonawca  w  złożonej  ofercie zakresie  pakietu  nr  1,  nie  wykazał:  -  wydajności  urządzenia,  
-  zasięgu dezynfekcji, - zużycia płynu do dezynfekcji, - działa bakteriobójcze zgodnie z EN 1070, EN
1276 (<30 sekund), przeciwko:  -pseudomonas aeruginosa; -escherichia coli; - enterococcus hirae; -
staphylococcus aureus; - proteus vulgaris; - staphylococcus epidermis; - MRSA; - clostridium difficile
cells; -  listeria;  -  streptococcus pyogenes; -  salmonella typhimurium; - shigella sonnei;  - klebsiella
pneumoniae; - proteur mirabillis, - działania przeciwko: grzybom i drożdżom zgodnie z EN 1275, EN
1650, EN 13624 (,5 minut), takich jak:-  candida albicans;  - aspergillus niger, - działania przeciwko
gruźlicy zgodnie z EN 14348: - mycobacterium avium, according; - mycobacterium albicans, działa
przeciw sporom zgodnie z normą EN 13704, takim jak: - spory clostridium difficile, - działa przeciwko
wirusom, (,30 sekund) takim jak:  - HBV; - HCV; - HIV; - BVDV; - wirus grypy ludzkiej; - SARS; - wirus
krowianki;  -  H5N1,  -  działa  zgodnie  z  normą  EN  14476,  przeciwko:  -  norovirus;  -  adenovirus;  -
rhinovirus; - rotavirus, - posiadania możliwości archiwizacji danych dotyczących dezynfekcji tj. Daty i
godziny rozpoczęcia i zakończenia dezynfekcji, - wyposażenia urządzenia w przełącznik uruchamiania
timera –  co daje  możliwość  ustawienia  startu  dezynfekcji  z  opóźnieniem czasowym. Wykonawca
wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, pozostawił bez odpowiedzi. W
tym stanie rzeczy, biorąc pod uwagę treść art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jako,
że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

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:
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- Pakiet nr 1:
Uzasadnienie:
Jedyna oferta złożona w zakresie pakietu nr 1 została odrzucona. 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.

-Pakiet nr 3:
Uzasadnienie:  
W zakresie Pakietu nr 3 nie złożono żadnej oferty. 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.

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
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