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                                     FIRMY BIORĄCE  

                            UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU 
           
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  ORAZ  O PONOWNEJ OCENIE I WYBORZE 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZ ĄCEJ PAKIETU NR 5  
 
dot.   post ępowania prowadzonego w trybie przetargu nieogranicz onego o warto ści nie 
przekraczaj ącej kwoty okre ślonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 us t. 8 
ustawy PZP na dostaw ę środków dezynfekcyjnych  dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala 
Zespolonego w Cz ęstochowie ogłoszonego w Biuletynie Zamówie ń Publicznych z dnia 
22.07.2014 r. pod numerem: 245160 - 2014. 
 
 
 Działając na podstawie art. 181 ust. 2 i art. 7 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmian) w związku 
z informacją przekazaną przez Wykonawcę Zamawiający unieważnia przeprowadzoną czynność 
oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej Pakietu Nr 5 dokonaną w dniu 12.08.2014 r, 
oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny ofert i ponownym  wyborze najkorzystniejszej 
oferty w Pakiecie nr 5. 
Uzasadnienie unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty: 
 W dniu 12.08.2014 r. Zamawiający otrzymał  pismo od uczestnika postępowania  
zgłaszające na podstawie art. 181 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nieprawidłowości 
przy wyborze najkorzystniejszej oferty.  
 Zamawiający dopatrzył się w dokonanej przez siebie, niezgodnej z przepisami ustawy 
Prawo zamówień publicznych  czynności, polegającej na wybraniu najkorzystniejszej oferty, 
która nie spełnia warunków określonych w SIWZ.  
 Działając na podstawie  art. 181 ust. 2 Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
unieważnia dokonaną w dniu 12.08.2014 r. czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w Pakiecie 
nr 5 oraz zawiadamia, iż w dniu 18.08.2014 r. powtórzył czynność oceny ofert i dokonał  wyboru 
najkorzystniejszej oferty w Pakiecie nr 5. 

W związku z powyższym na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmian) 
Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie zawiadamia, że 
w prowadzonym postępowaniu, w wyniku powtórzonej czynności badania i oceny ofert jako 
najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
 
PAKIET Nr 5    MEDILAB Firma Wytwórczo – Usługowa Sp. z o.o   

ul. Nied źwiedzia 60, 15 – 531 Białystok 
           Cena oferty netto:    15.248,00 PLN 

              Cena oferty brutto:  17.733,47 PLN  
 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów obliczonych zgodnie ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, kryterium (cena) i jego wagą (100%). 
 
 
 



Podstawa prawna dokonanego wyboru:  
art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
 
Podstawa prawna powiadomienia;  
art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
 
Zgodnie z  art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zmian.) informujemy, że w prowadzonym postępowaniu 
odrzucono w pakiecie nr 5  ofertę SCHULKE POLSKA Sp. z o.o ul. Rydygiera 8, 01 – 793 
Warszawa , ponieważ jej treść nie odpowiada wymogom SIWZ.  
 
Uzasadnienie faktyczne  
Zamawiający w  SIWZ  w Formularzu asortymentowo – cenowym w Pakiecie nr 5 -  „Mycie 
i dezynfekcja rąk w bloku operacyjnym”  w poz. 2 wymagał  preparatu alkoholowego do 
higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, o szerokim spektrum biobójczym , wykazującego 
działanie natychmiastowe i przedłużone. Ponadto w udzielonych przez Zamawiającego w dniu 
31.07.2014 r. odpowiedziach na zadane pytania przez Wykonawców tj. Pytanie nr 12 
Zamawiający potwierdził, że oczekuje preparatu do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk 
zarejestrowanego jako produkt leczniczy. Produkt oferowany przez Wykonawcę Schulke Polska 
Sp. z o.o nie spełnia tego wymogu ponieważ jest preparatem  zarejestrowanym jako produkt 
biobójczy, 
 
 
Podstawa prawna odrzucenia oferty  
art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
 
Z wybranym Wykonawcą, zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego 
w terminie określonym w przepisach art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 z późn, zmianami) 
 
 
Zamawiaj ący dzi ękuje Wykonawcom  za wzi ęcie udziału w post ępowaniu i zło żenie ofert 
przetargowych. 
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