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AE/ZP-27-07/16                                                                                          Tarnów, 2016-02-10 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-07/16 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów 

zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO 

na dostawy środków dezynfekcyjnych dla Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie – wybrana 

została oferta następującej Firmy: 

1/ MEDILAB Sp. z o.o., ul. Wysockiego 6c, 03-371 Warszawa, woj. mazowieckie w: 

Pakiecie Nr 2 

Cena wybranej oferty: 14 774,40 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery 

złote 40/100), w tym cena netto: 13 680,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt 

złotych 00/100) 
 

Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert 

(opisanych wzorami) określonych w SIWZ  - obliczonych jako suma punktów przyznanych 

ofercie przez poszczególnych członków komisji za wymienione w SIWZ kryterium, z 

uwzględnieniem wagi tego kryterium. 

Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana może być zawarta zgodnie z art. 94 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie Pakietu Nr 2 po dniu 10 lutego 2016 r. 

 W wyżej wymienionym postępowaniu złożone zostały oferty Wykonawców, których nazwy 

(firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy przedstawiono w poniższej 

tabeli: 

Nr 

oferty 

Nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca 

zamieszkania i adresy Wykonawcy 

Pakiety, w których Wykonawca 

złożył ofertę 

I 
MEDILAB Sp. z o.o., ul. Wysockiego 6c, 03-371 

Warszawa, woj. mazowieckie  
Pakiet Nr 1 i 2 

II 
Schulke Polska Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8,  

01-793 Warszawa, woj. mazowieckie 
Pakiet Nr 1 

III 
Hurtownia Farmaceutyczna MEDIFARM Sp. z o.o., 

ul. Dąbrowa 41, 43-190 Mikołów, woj. śląskie 
Pakiet Nr 1 

Punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację przedstawiono 

poniżej: 

Pakiet Nr 2 

Numer oferty Liczba punktów w 

kryterium cena 

brutto 

Liczba punktów w 

kryterium termin 

realizacji reklamacji 

Razem 

Oferta Nr I 490,00 0,00 490,00 
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Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu nie wykluczono żadnego z 

Wykonawców. 

Informacja o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone  

- sprawa AE/ZP-27-07/16 

 

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych 

zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowaniu w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 

209.000 EURO na dostawy środków dezynfekcyjnych, iż: 

-     na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną w Pakiecie Nr 1 

przez MEDILAB Sp. z o.o., ul. Wysockiego 6c, 03-371 Warszawa, woj. mazowieckie 

(dalej Wykonawca). Zgodnie z wymogiem określonym przez Zamawiającego w Formularzu 

Cenowym – Załącznik Nr 1 do SIWZ w Pakiecie Nr 1 w pozycji 1 należało zaoferować 

preparat m.in. nie posiadający właściwości żrących. Wezwany przez Zamawiającego 

Wykonawca dostarczył kartę charakterystyki zaoferowanego produktu – Surfanios Lemon 

Fresh MD - na której w Sekcji 2 w pkt.2.2 widniej piktogram, który zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu 

oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do 

przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny 

stwarzające zagrożenie (Dz.U. z 2015r. poz. 1368) kwalifikuje zaoferowany preparat jako 

żrący.  W związku z powyższym oferta Wykonawcy w Pakiecie Nr 1 została odrzucona jako 

nie spełniająca wymagań SIWZ. 

-    na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną w Pakiecie Nr 1 

przez Schulke Polska Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, woj. mazowieckie 

(dalej Wykonawca). Zgodnie z wymogiem określonym przez Zamawiającego w Formularzu 

Cenowym – Załącznik Nr 1 do SIWZ w Pakiecie Nr 1 w pozycji 1 należało zaoferować 

preparat m.in. nie posiadający właściwości żrących. Na załączonych przez Wykonawcę do 

oferty materiałach informacyjnych widnieje zdjęcie zaoferowanego preparatu – Desam 

Effect – z widoczną  etykietą i umieszczonym na niej piktogramem, który zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu 

oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do 

przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny 

stwarzające zagrożenie (Dz.U. z 2015r. poz. 1368) kwalifikuje zaoferowany preparat jako 

żrący.  W związku z powyższym oferta Wykonawcy w Pakiecie Nr 1 została odrzucona jako 

nie spełniająca wymagań SIWZ. 

-    na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną w Pakiecie Nr 1 

przez Hurtownia Farmaceutyczna MEDIFARM Sp. z o.o., ul. Dąbrowa 41, 43-190 

Mikołów, woj. śląskie (dalej Wykonawca). Zgodnie z wymogiem określonym przez 

Zamawiającego w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 1 do SIWZ w Pakiecie Nr 1 w 

pozycji 1 należało zaoferować preparat m.in. nie posiadający właściwości żrących. Wezwany 

przez Zamawiającego Wykonawca dostarczył kartę charakterystyki zaoferowanego produktu 

- Sterisept Forte - na której w Sekcji 2 w pkt.2.2 widniej piktogram, który zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu 

oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do 

przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny 

stwarzające zagrożenie (Dz.U. z 2015r. poz. 1368) kwalifikuje zaoferowany preparat jako 

żrący.  W związku z powyższym oferta Wykonawcy w Pakiecie Nr 1 została odrzucona jako 

nie spełniająca wymagań SIWZ. 
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Informacja o unieważnieniu postępowania – sprawa AE/ZP-27-07/16  

w Pakiecie Nr 1 

 

Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Specjalistyczny 

Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia,                        

iż postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy środków dezynfekcyjnych 

zostało unieważnione  w zakresie Pakietu Nr 1. 

 

Podstawa prawna unieważnienia 

- art. 93  ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych   

 

Uzasadnienie faktyczne 

 - w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert, tj. do dnia 25 stycznia 2016 r. 

godz. 10
00

 w Pakiecie  Nr 1  wpłynęły trzy oferty, które zostały odrzucone. 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. Tablica ogłoszeń Zamawiającego 

4. a/a  


