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AE/ZP-27-14/16                                                                           Tarnów, 2016-02-19 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-14/16  

 

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 sterylnych: fartuchów, serwet, zestawów obłożeń operacyjnych, osłon na 

aparaturę oraz czyścików do koagulacji dla Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie – wybrana 

została oferta Firmy: 

Lohmann&Rauscher Polska Sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, 95-200 Pabianice, woj. łódzki w: 

Pakiecie Nr 1 

Cena wybranej oferty: 212.278,97 zł (słownie: dwieście dwanaście tysięcy dwieście 

siedemdziesiąt osiem złotych 97/100), w tym cena netto: 196.554,60 zł (słownie: sto 

dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote 60/100) 

 

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 kryteria,  

z uwzględnieniem ich wagi. 

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

ustawy Prawo Zamówień Publicznych po dniu 24 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 Mőlnlycke Health Care Polska Sp. z o.o., ul. 

Zwycięstwa 17a, 15-703 Białystok, woj. podlaskie 

Pakiet Nr 1 

II 

Euro-Centrum Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.J., 

ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew, woj. 

mazowieckie 

Pakiet Nr 1 

III Mercator Medical Spółka Akcyjna, ul. Modrzejewskiej 

30, 31-327 Kraków, woj.. małopolskie 

Pakiet Nr 1 

IV Lohmann&Rauscher Polska Sp. z o.o., ul. Moniuszki 

16, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie 

Pakiet Nr 1 

V Panep s.r.o., ul. Brnenska 1246, 665 01 Rosice u Brna, 

Republika Czeska, woj. południowo-morawskie 

Pakiet Nr 1 
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Punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację przedstawiono 

poniżej: 

Pakiet Nr 1    

Numer oferty Cena brutto 
Termin realizacji reklamacji 

Razem 

Oferta Nr I 464.60 10.00 474.60 

Oferta Nr II 480.75 0.00 480.75 

Oferta Nr III 450.75 10.00 460.75 

Oferta Nr IV 490.00 10.00 500.00 

 

Informacja o Wykonawcach którzy zostali wykluczeni - sprawa AE/ZP-27-14/16 

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych (dalej „ustawa”) 

zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na 

dostawy sterylnych: fartuchów, serwet, zestawów obłożeń operacyjnych, osłon na 

aparaturę oraz czyścików do koagulacji, iż:  

− na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 cytowanej ustawy wykluczył z wyżej wymienionego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego Panep s.r.o., ul. Brnenska 1246, 665 01 Rosice u Brna, 

Republika Czeska, woj. południowo-morawskie (dalej Wykonawca). Zgodnie z wymogiem 

określonym w pkt IV.3.2 SIWZ do oferty należało załączyć oryginał lub kopię aktualnego odpisu z 

właściwego rejestru, lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W ofercie bak 

wyżej wymienionego dokumentu. Wykonawca nie uzupełnił wymienionego wyżej dokumentu 

również na wezwanie Zamawiającego, ).  

− na podstawie art. 24b ust. 3 cytowanej ustawy wykluczył z wyżej wymienionego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego Panep s.r.o., ul. Brnenska 1246, 665 01 Rosice u Brna, 

Republika Czeska, woj. południowo-morawskie (dalej Wykonawca). Zgodnie z wymogiem 

określonym w pkt IV.3.3 SIWZ do oferty należało załączyć listę podmiotów  należących do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa  w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp lub informację   o 

braku   przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według  Załącznika  Nr 5). W ofercie 

brak było wymaganego dokumentu, Wykonawca nie uzupełnił go również na wezwanie 

Zamawiającego. W związku z powyższym został wykluczony z postępowania.  
 

Informacja o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone - sprawa AE/ZP-27-14/16 

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 

sterylnych: fartuchów, serwet, zestawów obłożeń operacyjnych, osłon na aparaturę oraz 

czyścików do koagulacji, iż: 

− na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną przez publicznego 

Panep s.r.o., ul. Brnenska 1246, 665 01 Rosice u Brna, Republika Czeska, woj. 

południowo-morawskie (dalej Wykonawca). Jak w uzasadnieniu do wykluczenia.  
 

Informacja o unieważnieniu postępowania - sprawa AE/ZP-27-14/16 

w Pakiecie Nr 2. 

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  
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o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 

EURO na dostawy sterylnych: fartuchów, serwet, zestawów obłożeń operacyjnych, osłon na 

aparaturę oraz czyścików do koagulacji dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w 

Tarnowie zostało unieważnione w Pakiecie Nr 2.  

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 15 lutego 2016r. 

godz. 10
00

 w Pakiecie Nr 2  nie wpłynęła ani jedna oferta.   

 

Otrzymują: 

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


