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Parczew, dnia 04.02.2020 r. 

   SPZOZ.ZP.3520.1(9).2020 
 
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zamowienia@spzozparczew.pl 
 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy preparatów dezynfekcyjnych dla 

SPZOZ w Parczewie 
Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019r., poz. 1843 ze zmianami) 
Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o: wyborze 
najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu. 

 
 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty. 
 
 

I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 
 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium: 

• cena – 60 % 

• termin płatności – 20 % 

• termin dostawy  – 20 % 

 Wybrano ofertę z największą sumą uzyskanych punktów. 
 
 

1. Zadanie Nr 3 PREPARATY  DEZYNFEKCYJNE do powierzchni 

Zamawiający wybrał ofertę nr 1 (złożono 2 oferty) wykonawcy:  

Centrum Zaopatrzenia Medycznego ”CEZAL” S.A. Wrocław o/ Kraków  
30-149 Kraków   ul.Balicka117.  

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena – 60 pkt, za kryterium 
termin płatności – 20 pkt i za kryterium termin dostawy  – 20 pkt.  

 Łącznie 100 pkt.  

Pozostałe oferty dla zadania nr 3: 
Oferta nr 2  

Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa  

Wykonawca uzyskał za kryterium cena – 49,86 pkt, za kryterium termin płatności – 20 pkt i 
za kryterium termin dostawy  – 20 pkt.   
Łącznie 89,86 pkt. 
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2. Zadanie Nr 4 PREPARATY  DEZYNFEKCYJNE do rąk, skóry, ran i błon 
śluzowych  

Zamawiający wybrał ofertę nr 1 (złożono 1 ofertę) wykonawcy:  
Centrum Zaopatrzenia Medycznego ”CEZAL” S.A. Wrocław o/ Kraków  
30-149 Kraków   ul.Balicka117.  

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena – 60 pkt, za kryterium 
termin płatności – 20 pkt i za kryterium termin dostawy  – 20 pkt.   
Łącznie 100 pkt.  
 
 

3. Zadanie Nr 6 PREPARATY  DEZYNFEKCYJNE w endoskopii 

Zamawiający wybrał ofertę nr 1 (złożono 1 ofertę) wykonawcy:  
Centrum Zaopatrzenia Medycznego ”CEZAL” S.A. Wrocław o/ Kraków  
30-149 Kraków   ul.Balicka117.  

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena – 60 pkt, za kryterium 
termin płatności – 20 pkt i za kryterium termin dostawy  – 20 pkt.   
Łącznie 100 pkt.  

 

 
II. ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE : 

 
1) dla Zadania Nr 1 - PREPARATY  do automatycznej dezynfekcji  narzędzi i sprzętu 

w myjni- dezynfekator model 46-4 Getinge. 

 
Uzasadnienie faktyczne: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu i 
wykluczeniu.  
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt.1) Zamawiający unieważnia postępowanie 
o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu, niepodlegającej wykluczeniu. 
 

2) dla Zadania Nr 2 - PREPARATY  DEZYNFEKCYJNE do narzędzi i sprzętu 

 
Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu na realizację Zadania Nr 2 - 

PREPARATY  DEZYNFEKCYJNE do narzędzi i sprzętu została złożona 1 oferta, 
której cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. Zamawiający również nie może zwiększyć 
przeznaczonej kwoty na sfinansowanie zamówienia do wysokości złożonej oferty.  
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie. 
Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4)  Zamawiający unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub 
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć 
tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.  
 
 

3) dla Zadania Nr 5 - PREPARATY  DEZYNFEKCYJNE do  zmiękczania wody 
 

 

Uzasadnienie faktyczne: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu i 
wykluczeniu.  
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Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt.1) Zamawiający unieważnia postępowanie 
o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu, niepodlegającej wykluczeniu. 

 
 

 
Podpisał: 

 
Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Parczewie 
   mgr Janusz Hordejuk 

 

 

 

 

 

 

  


