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                                                                                                    Parczew, dnia 14.03.2014r. 
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zaopspzozparczew@wp.pl 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 
Nr sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/7/2014  (12) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę preparatów dezynfekcyjnych   
 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający zawiadamia Wykonawców, 
którzy złożyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty; Wykonawcach, których oferty zostały 
odrzucone; terminie po którego upływie umowa w sprawie zamówienia może być zawarta. 
 
W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.  
 

1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium cena 100% 

                        - wybrano ofertę z największą ilością uzyskanych punktów. 
 
1) dla Zadania Nr 1 
Zamawiający wybrał ofertę Nr 3 (złożono 1 ofertę)  
Bialmed Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a,12-230 Biała Piska 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 100 pkt . 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze oferty 
najkorzystniejszej. 
 
2) dla Zadania Nr 2  
Zamawiający wybrał ofertę Nr 2 (złożono 3 oferty) 
Przedsiębiorstwo NOVAX Sp. z o. o., Plac Wolności 7, 85-004 Bydgoszcz.  
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 100 pkt . 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 5 dni 
licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
Pozostałe oferty dla zadania nr 2: 
Oferta nr 3  
Bialmed Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a,12-230 Biała Piska. Wykonawca uzyskał 43,23 pkt. 
Oferta nr 1 
MEDILAB Sp. z o. o. ul. Wysockiego 6c, 03-371 Warszawa – oferta odrzucona. 
 
3) dla Zadania Nr 3 (złożono jedną)  
Zamawiający wybrał ofertę Nr 3 (złożono 1 ofertę)  
Bialmed Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a,12-230 Biała Piska 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 100 pkt . 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze oferty 
najkorzystniejszej. 
 
 

4) dla Zadania Nr 4 (złożono jedną)  
Zamawiający wybrał ofertę Nr 3 (złożono 1 ofertę)  
Bialmed Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a,12-230 Biała Piska 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 100 pkt . 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze oferty 
najkorzystniejszej. 
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4) dla Zadania nr 5  
Zamawiający wybrał ofertę Nr 3 (złożono 1 ofertę)  
Bialmed Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a,12-230 Biała Piska 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 100 pkt . 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze oferty 
najkorzystniejszej. 
 

 
2. O Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: 

 
Oferty odrzucone:  
 
1) dla Zadania Nr 2  

Oferta nr 1 

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

 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca zaoferował w ofercie preparat o nazwie Aniosept Aktiv. 

Preparat nie spełnia wymogu Zamawiającego odnośnie działania prątkobójczego w zakresie 

Mycobacterium Tuberculosis.  

Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp, wezwał pismem z dnia 06.03.2014r. 

Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających skuteczność prątkobójczą wobec 

Mycobacterium Tuberculosis dla zaoferowanego w ofercie preparatu. Przesłane przez Wykonawcę 

wyjaśnienia nie zostały uznane za dokument, do którego uzupełnienia został wezwany Wykonawca. 

Zaoferowany preparat nie spełnia wymagań SIWZ.  

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie     

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
 
 
 

Podpisał:  
            Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej 

 w Parczewie  
               mgr Janusz Hordejuk 
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