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   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie 

         21-200 Parczew   ul. Kościelna 136    tel. (083 ) 355-21-02  fax. (083) 355-21-00 

                          www.spzozparczew.pl            e-mail: sekrspzozparczew@wp.pl 

 

 

Parczew, dnia 15.06.2012 r. 
Sekcja Zamówień Publicznych                                                                                                          
Fax: 83/ 355 21 13 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/12/11/2012 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do wideoendoskopii i myjni 
endoskopowej na dwa endoskopy oraz defibrylatora. 
 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 ze zmianami) Zamawiający 
zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty; 
wykonawcach których oferty zostały odrzucone; unieważnieniu zadania; terminie, po 
którym umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty na 2 zadania. 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Zadanie 
Nr  

Wartość zł 
netto 

zadania 

Wartość zł 
brutto 

zadania 

1 
BiaMediTek Sp. z o.o. 
ul. Składowa 12 
15-399 Białystok 

2 
 

20 943,00 
 

 
22 618,44 

2 
Endo Elektronik Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 11 B 
05-805 Kanie 

1 
 

193 700,00 
 

209 646,00 

3 

Varimed Sp. z o.o. 
ul. Powstańców Sl. 5 
53-332 Wrocław 

1 

 
212 000,00 

 
229 800,00 

 
 

1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium cena 100% 

 

Zamawiający wybrał ofertę Nr 1 dla zadania nr 2 BiaMediTek Sp. z o.o., ul. Składowa 12, 
15-399 Białystok.  
        Wartość oferty wynosi 22 618,44 zł wraz z podatkiem VAT. 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 100 pkt. 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego niezwłocznie po 

wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

O Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: 
dla zadania nr 1 oferta nr 2 Endo Elektronik Sp. z o.o., ul. Kolejowa 11 B, 05-805 Kanie 

 

Uzasadnienie faktyczne : 

1) Wykonawca w Załączniku Nr 2a na str. 11 oferty – procesor wizyjny wraz ze 
źródłem światła „w poz. 3 Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii fax-em,         
e-mailem lub telefonicznie przez upoważnione osoby (w godzinach, dotyczy dni  
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roboczych – od poniedziałku do piątku)”  w wartości oferowanej nie podał ilości 
godzin czasu reakcji serwisu. 

2) Wykonawca w Załączniku Nr 2 na str. 3 oferty w poz. 14. wpisał „Tak, chwytak 5 

palczasty do usuwania polipów A2423H5”. Zamawiający wymagał chwytak 5 

palczasty do usuwania ciał obcych. 

 

Uzasadnienie prawne:  

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 

2. Unieważnienie postępowania 
 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Zamawiający 

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty 

lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie całości 
przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości na Zadanie Nr 1 – 200 000,00 zł wraz 
z podatkiem VAT.  Oferta najtańsza podlega odrzuceniu, a druga w kolejności przewyższa 
kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania.  
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej do udzielenia zamówienia do 
ceny złożonej najkorzystniejszej oferty. 

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia 

postępowania na podstawie poniższego uzasadnienia prawnego. 

Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 

pkt 4) jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 

którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 93 ust. 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie 

zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego 

samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

 

 

Podpisał:                 
 

                                Dyrektor  
                                                                                   Samodzielnego Publicznego  
                                                                                    Zakładu Opieki Zdrowotnej  
                                                                                            w Parczewie  

                                                                       mgr Janusz Hordejuk 

 


