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

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

 

Nr sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/5/2015 (11) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych, szwów, 
fartuchów chirurgicznych, serwet, zestawów operacyjnych i jednorazowych pieluszek dla 
dzieci 

 

 
Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie działając na 
podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze 
zmn.) w związku z uznaniem zasadności informacji przekazanej przez Wykonawcę Neomed 
Barbara J. Stańczyk unieważnia przeprowadzona czynność oceny ofert i wyboru 
najkorzystniejszej oferty w zakresie Zadania nr 1 oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności 
oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.  

 

Dotyczy Zadania nr 1 

 

Uzasadnienie: 

Dnia 15.06.2015r. Zamawiający został poinformowany przez uczestnika postępowania 

Neomed Barbara J. Stańczyk o niezgodnym z warunkami przetargowymi odrzuceniu oferty 

oraz wyborze oferty na Zadanie nr 1  w/w postępowania. Wykonawca przekazał 

Zamawiającemu informację z których wynika, iż spełnia on wymagania określone w SIWZ. 

 

Zamawiający odrzucił ofertę Neomed Barbara J. Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno 

na podstawie opisu udostępnionego Zamawiającemu w treści oferty, z którego wynika iż 

zaoferowany wyrób w zadaniu nr 1 pozycja nr 2 nie spełnia wymagań SIWZ, ponieważ 

gramatura w części wzmocnionej wynosi 45 g/m2. Zamawiający wymagał gramatury w 

części wzmocnionej 73-75 g/m2 (dopuszczono 73-88 g/m2). 

Wykonawca w piśmie przesłanym do Zamawiającego w dniu 15.06.2015r. podniósł, że 

zaoferował zgodnie z opisem SIWZ w zadaniu nr 1 pozycji nr 2 fartuch producenta Metset, 

który spełnia wymagania w części wzmocnionej i posiada gramaturę 88 g/m2 (na co składa 

się gramatura fartucha 43 g/m2 oraz część wzmocniona 45 g/m2). 

 

 

Zamawiający uznał zasadność przekazanych przez Neomed Barbara J. Stańczyk informacji 

i w związku z tym, działając na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy PZP unieważnia dokonaną 

w dniu 15.06. 2015r czynność wyboru najkorzystniejszej oferty i dokonuje ponownej oceny 

ofert. 

 

 

 

http://www.spzozparczew.com.pl/
http://www.spzozparczew.pl/


www.spzozparczew.pl  15.06.2015r. Strona 2 z 2 

 

W związku z powyższym na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że w wyniku 

powtórzonej czynności oceny ofert na Zadanie nr 1 została wybrana oferta nr 3 Neomed 

Barbara J. Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno. Wykonawca uzyskał za kryterium 

cena 99 pkt i za okres przez który nie wzrosną ceny ofertowe 1 pkt, łącznie 100 pkt. 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 5 

dni licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

 
     Z poważaniem 

 
Dyrektor  

Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  

             w Parczewie  

                                                                                            mgr Janusz Hordejuk 
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