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Samodzielny Publiczny 
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach 
Śląskich 
ul. Bytomska 62 
41-940 Piekary Śląskie 
Sekcja d/s zamówień publicznych 
Znak sprawy: SZP.270-23/2018 

Piekary Śląskie 03/08/2018r. 

 

 

……………………………………… 

   ……………………………………… 

   ……………………………………… 

 
Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod 
nazwą:  
Dostawy produktów zużywanych w procesach sterylizacji 
Ogłoszenie nr 566694-N-2018 z dnia 2018-06-01r. 

 
Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych 
z póź. zm. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22), dalej, pzp , niniejszym informuje, iż:  
 
1. Kwoty, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 
 

Pakiet nr 1 -   10 864,80 zł       

Pakiet nr 2 -   51 147,72 zł   

Pakiet nr 3 -     3 543,51 zł 

Pakiet nr 4 -   23 328,00 zł       

Pakiet nr 5 -     3 444,00 zł    

Pakiet nr 6 -   13 871,63 zł       

Pakiet nr 7 -   37 392,00 zł       

Pakiet nr 8 -   11 404,80 zł   

Pakiet nr 9 -   63 504,00 zł      

Pakiet nr 10 - 59 400,00 zł     

Pakiet nr 11 - 51 417,18 zł    

Pakiet nr 12 -   5 346,00 zł    

Pakiet nr 13 -   6 642,00 zł 

    
2. Do w/w postępowania wpłynęły następujące oferty: 
Oferta nr 1 
Johnson & Johnson Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Iłżecka 24 
02-135 Warszawa 
T: 22-237-83-10 
F: 22-237-86-40 
e-mail: przetargi.mdd@its.jnj.com  
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od zawarcia umowy 
Okres gwarancji: - 
Termin płatności: 60 dni 
Pakiet nr 11 
Cena oferty: 51 417,18 zł 
 
Oferta nr 2 
VP Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
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ul. Lotników Alianckich 65 
68-100 Żagań 
T: 68-368-13-64 
F: 68-368-13-51 
e-mail: monia_polo@interia.pl  
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od zawarcia umowy 
Okres gwarancji: - 
Termin płatności: 60 dni 
Pakiet nr 3 
Cena oferty: 2 398,50 zł 
Pakiet nr 5 
Cena oferty: 8 118,00 zł 
 
Oferta nr 3 
INFORMER MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Winogrady 118 
61-626 Poznań 
T: 61-66-43-816 
F: 61-66-43-819 
e-mail: lachut@informermed.eu  
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od zawarcia umowy 
Okres gwarancji: - 
Termin płatności: 60 dni 
Pakiet nr 3 
Cena oferty: 2 916,00 zł 
Pakiet nr 5 
Cena oferty: 7 380,00 zł 
Pakiet nr 6 
Cena oferty: 37 143,00 zł 
Pakiet nr 7 
Cena oferty: 37 392,00 zł 
Pakiet nr 12 
Cena oferty: 3 024,00 zł 
 
Oferta nr 4 
Krajowe Towarzystwo Gospodarcze SEMIGAT S.A. 
ul. Ratuszowa 11 
03-450 Warszawa 
T: 22-619-86-13 
F: 22-213-18-14 
e-mail: semigat@semgiat.pl  
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od zawarcia umowy 
Okres gwarancji: - 
Termin płatności: 60 dni 
Pakiet nr 3 
Cena oferty: 3 503,29 zł 
Pakiet nr 6 
Cena oferty: 7 926,97 zł 
Pakiet nr 7 
Cena oferty: 72 816,00 zł 
Pakiet nr 8 
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Cena oferty: 8 942,40 zł 
Pakiet nr 9 
Cena oferty: 38 880,00 zł 
 
Oferta nr 5 
Media-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Promienistych 7 
31-481 Kraków 
T: 12-418-38-62 wew. 130 lub 132 
F: 12-378-35-02 
e-mail: przetargi@media-med.pl  
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od zawarcia umowy 
Okres gwarancji: - 
Termin płatności: 60 dni 
Pakiet nr 3 
Cena oferty: 5 904,00 zł 
Pakiet nr 5 
Cena oferty: 3 024,00 zł 
Pakiet nr 6 
Cena oferty: 21 879,00 zł 
Pakiet nr 8 
Cena oferty: 10 627,20 zł 
 
Oferta nr 6 
AMED Biuro Techniczno-Handlowe Andrzej Abramczyk 
ul. Umińskiego 3/8 
03-984 Warszawa 
Biuro: 
ul. Słowikowskiego 39 
05-090 Raszyn 
T: 22-715-71-86-89 
F: 22-715-71-90 
e-mail: handlowy@amed.pl  
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od zawarcia umowy 
Okres gwarancji: - 
Termin płatności: 60 dni 
Pakiet nr 3 
Cena oferty: 3 114,36 zł 
Pakiet nr 7 
Cena oferty: 43 296,00 zł 
Pakiet nr 12 
Cena oferty: 2 635,20 zł 
 
Oferta nr 7 
Sterigat Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 
ul. Zaściankowa 50 lok. 1 
02-989 Warszawa 
Adres do korespondencji: 
ul. Bukowiecka 92 lok.23 
03-893 Warszawa 
T: 22-379-71-60 
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F: 22-379-71-61 
e-mail: sterigat@sterigat.pl  
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od zawarcia umowy 
Okres gwarancji: - 
Termin płatności: 60 dni 
Pakiet nr 3 
Cena oferty: 4 507,70 zł 
Pakiet nr 5 
Cena oferty: 5 478,62 zł 
Pakiet nr 6 
Cena oferty: po poprawieniu omyłki rachunkowej 7 740,00 zł (wcześniej 7 755,12 zł) 
Pakiet nr 7 
Cena oferty: po poprawieniu omyłki rachunkowej 62 976,00 zł (wcześniej 62 791,01 zł) 
Pakiet nr 8 
Cena oferty: po poprawieniu omyłki rachunkowej 6 739,20 zł (wcześniej 6 776,46 zł) 
Pakiet nr 12 
Cena oferty: 2 782,30 zł 
 
Oferta nr 8 
Konsorcjum firm: 
3M Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z Nettle S. A. 
Al. Katowicka 117, Kajetany 
05-830 Nadarzyn 
T: 22-739-60-00 
F: 22-739-60-04 
e-mail: przetargi@mmm.com  
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od zawarcia umowy 
Okres gwarancji: - 
Termin płatności: 60 dni 
Pakiet nr 9 
Cena oferty: 63 504,00 zł 
 
Oferta nr 9 
CONTIMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Leniewo 22A 
17-207 Czyże 
T: 85-877-74-15 
F: 85-877-74-34 
e-mail: info@contimed.pl  
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od zawarcia umowy 
Okres gwarancji: - 
Termin płatności: 60 dni 
Pakiet nr 7 
Cena oferty: 50 112,00 zł 
 
Oferta nr 10 
MEDICAM Marcin Baltaziak 
ul. Ułańska 12c/2 
42-600 Tarnowskie Góry 
T: 501-480-111 
F: 32-720-28-63 
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e-mail: medicam@op.pl  
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od zawarcia umowy 
Okres gwarancji: - 
Termin płatności: 31 dni 
Pakiet nr 10 
Cena oferty: 61 992,00 zł 
 
3. Streszczenie i porównanie złożonych ofert: 

Nr 
Pakietu 

NR OFERTY/ OFERENT 

PUNKTY  
W KRYTERIUM 

CENA 

PUNKTY  
W KRYTERIUM 

TERMIN 
PŁATNOŚCI 

PUNKTY 
RAZEM 

Pakiet            
nr 5 

 
Oferta nr 3 
INFORMER MED Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością 
ul. Winogrady 118 
61-626 Poznań 
 

24,59 40 64,59 

 
Oferta nr 5 
Media-MED Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością 
ul. Promienistych 7 
31-481 Kraków 
 

60 40 100 

Pakiet             
nr 7 

 
Oferta nr 9 
CONTIMED Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością 
Leniewo 22A 
17-207 Czyże 
 

60 

UNIEWAZNIONO 

40 

UNIEWAZNIONO 

100 

UNIEWAZNION
O 

Pakiet           
nr 8 

 
Oferta nr 5 
Media-MED Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością 
ul. Promienistych 7 
31-481 Kraków 
 

38,05 40 78,05 

 
Oferta nr 7 
Sterigat Spółka z 
ograniczona 
odpowiedzialnością 
ul. Zaściankowa 50 lok. 1 
02-989 Warszawa 
 

60 40 100 

Pakiet            
nr 10 

 
Oferta nr 10 
MEDICAM Marcin 
Baltaziak 
ul. Ułańska 12c/2 
42-600 Tarnowskie Góry 

60 20,67 80,67 
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Pakiet           
nr 11 

 
Oferta nr 1 
Johnson & Johnson 
Poland Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością 
ul. Iłżecka 24 
02-135 Warszawa 
 

60 40 100 

Pakiet             
nr 12 

 
Oferta nr 3 
INFORMER MED Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością 
ul. Winogrady 118 
61-626 Poznań 
 

52,29 40 92,29 

 
Oferta nr 6 
AMED Biuro Techniczno-
Handlowe Andrzej 
Abramczyk 
ul. Umińskiego 3/8 
03-984 Warszawa 
 

60 40 100 

 
Oferta nr 7 
Sterigat Spółka z 
ograniczona 
odpowiedzialnością 
ul. Zaściankowa 50 lok. 1 
02-989 Warszawa 
 

56,83 40 96,83 

 
4. Wybrano najkorzystniejszą ofertę: 
Pakiet nr 5 
Oferta nr 5 
Media-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Promienistych 7 
31-481 Kraków 
T: 12-418-38-62 wew. 130 lub 132 
F: 12-378-35-02 
e-mail: przetargi@media-med.pl  
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od zawarcia umowy 
Okres gwarancji: - 
Termin płatności: 60 dni 
Pakiet nr 5 
Cena oferty: 3 024,00 zł 
Uzasadnienie: 
Oferta spełnia warunki zawarte w siwz i uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach 
oceny oferta zatem na podstawie art. 91 ust 1 Pzp. oferta została uznana za 
najkorzystniejszą. 
 
Pakiet nr 8 
Oferta nr 7 
Sterigat Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 
ul. Zaściankowa 50 lok. 1 
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02-989 Warszawa 
Adres do korespondencji: 
ul. Bukowiecka 92 lok.23 
03-893 Warszawa 
T: 22-379-71-60 
F: 22-379-71-61 
e-mail: sterigat@sterigat.pl  
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od zawarcia umowy 
Okres gwarancji: - 
Termin płatności: 60 dni 
Pakiet nr 8 
Cena oferty: 6 739,20 zł 
Uzasadnienie: 
Oferta spełnia warunki zawarte w siwz i uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach 
oceny oferta zatem na podstawie art. 91 ust 1 Pzp. oferta została uznana za 
najkorzystniejszą. 
 
Pakiet nr 10 
Oferta nr 10 
MEDICAM Marcin Baltaziak 
ul. Ułańska 12c/2 
42-600 Tarnowskie Góry 
T: 501-480-111 
F: 32-720-28-63 
e-mail: medicam@op.pl  
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od zawarcia umowy 
Okres gwarancji: - 
Termin płatności: 31 dni 
Pakiet nr 10 
Cena oferty: 61 992,00 zł 
Uzasadnienie: 
Oferta spełnia warunki zawarte w siwz i uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach 
oceny ofert a zatem na podstawie art. 91 ust 1 Pzp. oferta została uznana za 
najkorzystniejszą. Zamawiający podwyższa kwotę, którą zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. 
 
Pakiet nr 11 
Oferta nr 1 
Johnson & Johnson Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Iłżecka 24 
02-135 Warszawa 
T: 22-237-83-10 
F: 22-237-86-40 
e-mail: przetargi.mdd@its.jnj.com  
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od zawarcia umowy 
Okres gwarancji: - 
Termin płatności: 60 dni 
Pakiet nr 11 
Cena oferty: 51 417,18 zł 
Uzasadnienie: 
Oferta spełnia warunki zawarte w siwz i uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach 
oceny oferta zatem na podstawie art. 91 ust 1 Pzp. oferta została uznana za 
najkorzystniejszą. 
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Pakiet nr 12 
Oferta nr 6 
AMED Biuro Techniczno-Handlowe Andrzej Abramczyk 
ul. Umińskiego 3/8 
03-984 Warszawa 
Biuro: 
ul. Słowikowskiego 39 
05-090 Raszyn 
T: 22-715-71-86-89 
F: 22-715-71-90 
e-mail: handlowy@amed.pl  
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od zawarcia umowy 
Okres gwarancji: - 
Termin płatności: 60 dni 
Pakiet nr 12 
Cena oferty: 2 635,20 zł 
Uzasadnienie: 
Oferta spełnia warunki zawarte w siwz i uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach 
oceny ofert a zatem na podstawie art. 91 ust 1 Pzp. oferta została uznana za 
najkorzystniejszą. 
 
5. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.  
 
6. Odrzucono następującą ofertę: 
 
1. Oferta nr 2 
VP Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Lotników Alianckich 65 
68-100 Żagań 
T: 68-368-13-64 
F: 68-368-13-51 
e-mail: monia_polo@interia.pl  
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od zawarcia umowy 
Okres gwarancji: - 
Termin płatności: 60 dni 
Pakiet nr 3 
Cena oferty: 2 398,50 zł 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z wyjaśnieniami zapisów SIWZ z dnia 08/06/2018 r., wymogiem Zamawiającego było, aby 
oferowane wyroby posiadały Deklarację Zgodności CE oraz były dopuszczenie do obrotu na rynek 
polski zgodnie z ustawą  z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 876 – 
tekst jednolity z późn. zm.). W trakcie badania złożonej oferty Wykonawca wyjaśnił, iż oferowane 
wyroby nie posiadają Deklaracji Zgodności CE. Wykonawca nie udowodnił również równoważności,  

w szczególności poprzez przedstawienie certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą 
zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka 
dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie 
przedmiotu zamówienia w zakresie deklaracji.  Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, że 
oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto, Zamawiający nie 
ma możliwości poprawienia oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, jako innej omyłki polegającej 
na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W tym stanie rzeczy, na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp – oferta zostaje odrzucona, jako, że jej treść nie odpowiada treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Pakiet nr 5 

mailto:handlowy@amed.pl
mailto:monia_polo@interia.pl


9 

 

Cena oferty: 8 118,00 zł 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z wyjaśnieniami zapisów SIWZ z dnia 08/06/2018 r., wymogiem Zamawiającego było, aby 
oferowane wyroby posiadały Deklarację Zgodności CE oraz były dopuszczenie do obrotu na rynek 
polski zgodnie z ustawą  z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 876 – 
tekst jednolity z późn. zm.). W trakcie badania złożonej oferty Wykonawca wyjaśnił, iż oferowane 
wyroby nie posiadają Deklaracji Zgodności CE. Wykonawca nie udowodnił również równoważności,  
w szczególności poprzez przedstawienie certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność 
lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego 
potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia w zakresie deklaracji.  Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, że oferta nie 
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto, Zamawiający nie ma 
możliwości poprawienia oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, jako innej omyłki polegającej na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W tym stanie rzeczy, na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp – oferta zostaje odrzucona, jako, że jej treść nie odpowiada treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
2. Oferta nr 3 
INFORMER MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Winogrady 118 
61-626 Poznań 
T: 61-66-43-816 
F: 61-66-43-819 
e-mail: lachut@informermed.eu  
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od zawarcia umowy 
Okres gwarancji: - 
Termin płatności: 60 dni 
Pakiet nr 3 
Cena oferty: 2 916,00 zł 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z wyjaśnieniami zapisów SIWZ z dnia 08/06/2018 r., wymogiem Zamawiającego było, aby 
oferowane wyroby posiadały Deklarację Zgodności CE oraz były dopuszczenie do obrotu na rynek 
polski zgodnie z ustawą  z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 876 – 
tekst jednolity z późn. zm.). W trakcie badania złożonej oferty Wykonawca wyjaśnił, iż oferowane 
wyroby nie posiadają Deklaracji Zgodności CE. Wykonawca nie udowodnił również równoważności,  
w szczególności poprzez przedstawienie certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność 
lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego 
potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia w zakresie deklaracji.  Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, że oferta nie 
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto, Zamawiający nie ma 
możliwości poprawienia oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, jako innej omyłki polegającej na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W tym stanie rzeczy, na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp – oferta zostaje odrzucona, jako, że jej treść nie odpowiada treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pakiet nr 6 
Cena oferty: 37 143,00 zł 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z wyjaśnieniami zapisów SIWZ z dnia 08/06/2018 r., wymogiem Zamawiającego było, aby 
oferowane wyroby posiadały Deklarację Zgodności CE oraz były dopuszczenie do obrotu na rynek 
polski zgodnie z ustawą  z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 876 – 
tekst jednolity z późn. zm.). W trakcie badania złożonej oferty Wykonawca wyjaśnił, iż oferowane 

mailto:lachut@informermed.eu


10 

 

wyroby nie posiadają Deklaracji Zgodności CE. Wykonawca nie udowodnił również równoważności,  
w szczególności poprzez przedstawienie certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność 
lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego 
potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia w zakresie deklaracji.  Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, że oferta nie 
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto, Zamawiający nie ma 
możliwości poprawienia oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, jako innej omyłki polegającej na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W tym stanie rzeczy, na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp – oferta zostaje odrzucona, jako, że jej treść nie odpowiada treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pakiet nr 7 
Cena oferty: 37 392,00 zł 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z wyjaśnieniami zapisów SIWZ z dnia 08/06/2018 r., wymogiem Zamawiającego było, aby 
oferowane wyroby posiadały Deklarację Zgodności CE oraz były dopuszczenie do obrotu na rynek 
polski zgodnie z ustawą  z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 876 – 
tekst jednolity z późn. zm.). W trakcie badania złożonej oferty Wykonawca wyjaśnił, iż oferowane 
wyroby nie posiadają Deklaracji Zgodności CE. Wykonawca nie udowodnił również równoważności,  
w szczególności poprzez przedstawienie certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność 
lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego 
potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia w zakresie deklaracji.  Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, że oferta nie 
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto, Zamawiający nie ma 
możliwości poprawienia oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, jako innej omyłki polegającej na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W tym stanie rzeczy, na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp – oferta zostaje odrzucona, jako, że jej treść nie odpowiada treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
3.  

Oferta nr 4 
Krajowe Towarzystwo Gospodarcze SEMIGAT S.A. 
ul. Ratuszowa 11 
03-450 Warszawa 
T: 22-619-86-13 
F: 22-213-18-14 
e-mail: semigat@semgiat.pl  
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od zawarcia umowy 
Okres gwarancji: - 
Termin płatności: 60 dni 
Pakiet nr 3 
Cena oferty: 3 503,29 zł 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z wyjaśnieniami zapisów SIWZ z dnia 08/06/2018 r., wymogiem Zamawiającego było, aby 
oferowane wyroby posiadały Deklarację Zgodności CE oraz były dopuszczenie do obrotu na rynek 
polski zgodnie z ustawą  z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 876 – 
tekst jednolity z późn. zm.). W trakcie badania złożonej oferty Wykonawca wyjaśnił, iż oferowane 
wyroby nie posiadają Deklaracji Zgodności CE. Wykonawca nie udowodnił również równoważności,  
w szczególności poprzez przedstawienie certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność 
lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego 
potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia w zakresie deklaracji.  Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, że oferta nie 
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odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto, Zamawiający nie ma 
możliwości poprawienia oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, jako innej omyłki polegającej na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W tym stanie rzeczy, na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp – oferta zostaje odrzucona, jako, że jej treść nie odpowiada treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pakiet nr 6 
Cena oferty: 7 926,97 zł 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z wyjaśnieniami zapisów SIWZ z dnia 08/06/2018 r., wymogiem Zamawiającego było, aby 
oferowane wyroby posiadały Deklarację Zgodności CE oraz były dopuszczenie do obrotu na rynek 
polski zgodnie z ustawą  z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 876 – 
tekst jednolity z późn. zm.). W trakcie badania złożonej oferty Wykonawca wyjaśnił, iż oferowane 
wyroby nie posiadają Deklaracji Zgodności CE. Wykonawca nie udowodnił również równoważności,  
w szczególności poprzez przedstawienie certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność 
lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego 
potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia w zakresie deklaracji.  Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, że oferta nie 
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto, Zamawiający nie ma 
możliwości poprawienia oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, jako innej omyłki polegającej na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W tym stanie rzeczy, na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp – oferta zostaje odrzucona, jako, że jej treść nie odpowiada treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pakiet nr 7 
Cena oferty: 72 816,00 zł 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z wyjaśnieniami zapisów SIWZ z dnia 08/06/2018 r., wymogiem Zamawiającego było, aby 
oferowane wyroby posiadały Deklarację Zgodności CE oraz były dopuszczenie do obrotu na rynek 
polski zgodnie z ustawą  z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 876 – 
tekst jednolity z późn. zm.). W trakcie badania złożonej oferty Wykonawca wyjaśnił, iż oferowane 
wyroby nie posiadają Deklaracji Zgodności CE. Wykonawca nie udowodnił również równoważności,  
w szczególności poprzez przedstawienie certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność 
lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego 
potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia w zakresie deklaracji.  Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, że oferta nie 
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto, Zamawiający nie ma 
możliwości poprawienia oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, jako innej omyłki polegającej na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W tym stanie rzeczy, na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp – oferta zostaje odrzucona, jako, że jej treść nie odpowiada treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pakiet nr 8 
Cena oferty: 8 942,40 zł 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z wyjaśnieniami zapisów SIWZ z dnia 08/06/2018 r., wymogiem Zamawiającego było, aby 
oferowane wyroby posiadały Deklarację Zgodności CE oraz były dopuszczenie do obrotu na rynek 
polski zgodnie z ustawą  z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 876 – 
tekst jednolity z późn. zm.). W trakcie badania złożonej oferty Wykonawca wyjaśnił, iż oferowane 
wyroby nie posiadają Deklaracji Zgodności CE. Wykonawca nie udowodnił również równoważności,  
w szczególności poprzez przedstawienie certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność 
lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego 
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potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia w zakresie deklaracji.  Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, że oferta nie 
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto, Zamawiający nie ma 
możliwości poprawienia oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, jako innej omyłki polegającej na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W tym stanie rzeczy, na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp – oferta zostaje odrzucona, jako, że jej treść nie odpowiada treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pakiet nr 9 
Cena oferty: 38 880,00 zł 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z wyjaśnieniami zapisów SIWZ z dnia 08/06/2018 r., wymogiem Zamawiającego było, aby 
oferowane wyroby posiadały Deklarację Zgodności CE oraz były dopuszczenie do obrotu na rynek 
polski zgodnie z ustawą  z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 876 – 
tekst jednolity z późn. zm.). W trakcie badania złożonej oferty Wykonawca wyjaśnił, iż oferowane 
wyroby nie posiadają Deklaracji Zgodności CE. Wykonawca nie udowodnił również równoważności,  
w szczególności poprzez przedstawienie certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność 
lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego 
potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia w zakresie deklaracji.  Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, że oferta nie 
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto, Zamawiający nie ma 
możliwości poprawienia oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, jako innej omyłki polegającej na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W tym stanie rzeczy, na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp – oferta zostaje odrzucona, jako, że jej treść nie odpowiada treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

4. Oferta nr 5 
Media-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Promienistych 7 
31-481 Kraków 
T: 12-418-38-62 wew. 130 lub 132 
F: 12-378-35-02 
e-mail: przetargi@media-med.pl  
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od zawarcia umowy 
Okres gwarancji: - 
Termin płatności: 60 dni 
Pakiet nr 3 
Cena oferty: 5 904,00 zł 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z wyjaśnieniami zapisów SIWZ z dnia 08/06/2018 r., wymogiem Zamawiającego było, aby 
oferowane wyroby posiadały Deklarację Zgodności CE oraz były dopuszczenie do obrotu na rynek 
polski zgodnie z ustawą  z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 876 – 
tekst jednolity z późn. zm.). W trakcie badania złożonej oferty Wykonawca wyjaśnił, iż oferowane 
wyroby nie posiadają Deklaracji Zgodności CE. Wykonawca nie udowodnił również równoważności,  
w szczególności poprzez przedstawienie certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność 
lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego 
potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia w zakresie deklaracji.  Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, że oferta nie 
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto, Zamawiający nie ma 
możliwości poprawienia oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, jako innej omyłki polegającej na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W tym stanie rzeczy, na 
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podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp – oferta zostaje odrzucona, jako, że jej treść nie odpowiada treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pakiet nr 6 
Cena oferty: 21 879,00 zł 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z wyjaśnieniami zapisów SIWZ z dnia 08/06/2018 r., wymogiem Zamawiającego było, aby 
oferowane wyroby posiadały Deklarację Zgodności CE oraz były dopuszczenie do obrotu na rynek 
polski zgodnie z ustawą  z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 876 – 
tekst jednolity z późn. zm.). W trakcie badania złożonej oferty Wykonawca wyjaśnił, iż oferowane 
wyroby nie posiadają Deklaracji Zgodności CE. Wykonawca nie udowodnił również równoważności,  
w szczególności poprzez przedstawienie certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność 
lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego 
potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia w zakresie deklaracji.  Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, że oferta nie 
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto, Zamawiający nie ma 
możliwości poprawienia oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, jako innej omyłki polegającej na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W tym stanie rzeczy, na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp – oferta zostaje odrzucona, jako, że jej treść nie odpowiada treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
5.Oferta nr 6 
AMED Biuro Techniczno-Handlowe Andrzej Abramczyk 
ul. Umińskiego 3/8 
03-984 Warszawa 
Biuro: 
ul. Słowikowskiego 39 
05-090 Raszyn 
T: 22-715-71-86-89 
F: 22-715-71-90 
e-mail: handlowy@amed.pl  
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od zawarcia umowy 
Okres gwarancji: - 
Termin płatności: 60 dni 
Pakiet nr 3 
Cena oferty: 3 114,36 zł 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z wyjaśnieniami zapisów SIWZ z dnia 08/06/2018 r., wymogiem Zamawiającego było, aby 
oferowane wyroby posiadały Deklarację Zgodności CE oraz były dopuszczenie do obrotu na rynek 
polski zgodnie z ustawą  z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 876 – 
tekst jednolity z późn. zm.). W trakcie badania złożonej oferty Wykonawca wyjaśnił, iż oferowane 
wyroby nie posiadają Deklaracji Zgodności CE. Wykonawca nie udowodnił również równoważności,  
w szczególności poprzez przedstawienie certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność 
lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego 
potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia w zakresie deklaracji.  Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, że oferta nie 
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto, Zamawiający nie ma 
możliwości poprawienia oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, jako innej omyłki polegającej na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W tym stanie rzeczy, na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp – oferta zostaje odrzucona, jako, że jej treść nie odpowiada treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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Pakiet nr 7 
Cena oferty: 43 296,00 zł 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z wyjaśnieniami zapisów SIWZ z dnia 08/06/2018 r., wymogiem Zamawiającego było, aby 
oferowane wyroby posiadały Deklarację Zgodności CE oraz były dopuszczenie do obrotu na rynek 
polski zgodnie z ustawą  z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 876 – 
tekst jednolity z późn. zm.). W trakcie badania złożonej oferty Wykonawca wyjaśnił, iż oferowane 
wyroby nie posiadają Deklaracji Zgodności CE. Wykonawca nie udowodnił również równoważności,  
w szczególności poprzez przedstawienie certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność 
lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego 
potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia w zakresie deklaracji.  Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, że oferta nie 
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto, Zamawiający nie ma 
możliwości poprawienia oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, jako innej omyłki polegającej na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W tym stanie rzeczy, na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp – oferta zostaje odrzucona, jako, że jej treść nie odpowiada treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 

6. Oferta nr 7 
Sterigat Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 
ul. Zaściankowa 50 lok. 1 
02-989 Warszawa 
Adres do korespondencji: 
ul. Bukowiecka 92 lok.23 
03-893 Warszawa 
T: 22-379-71-60 
F: 22-379-71-61 
e-mail: sterigat@sterigat.pl  
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od zawarcia umowy 
Okres gwarancji: - 
Termin płatności: 60 dni 
Pakiet nr 3 
Cena oferty: 4 507,70 zł 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z wyjaśnieniami zapisów SIWZ z dnia 08/06/2018 r., wymogiem Zamawiającego było, aby 
oferowane wyroby posiadały Deklarację Zgodności CE oraz były dopuszczenie do obrotu na rynek 
polski zgodnie z ustawą  z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 876 – 
tekst jednolity z późn. zm.). W trakcie badania złożonej oferty Wykonawca wyjaśnił, iż oferowane 
wyroby nie posiadają Deklaracji Zgodności CE. Wykonawca nie udowodnił również równoważności,  
w szczególności poprzez przedstawienie certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność 
lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego 
potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia w zakresie deklaracji.  Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, że oferta nie 
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto, Zamawiający nie ma 
możliwości poprawienia oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, jako innej omyłki polegającej na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W tym stanie rzeczy, na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp – oferta zostaje odrzucona, jako, że jej treść nie odpowiada treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pakiet nr 5 
Cena oferty: 5 478,62 zł 
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Uzasadnienie: 
Zgodnie z wyjaśnieniami zapisów SIWZ z dnia 08/06/2018 r., wymogiem Zamawiającego było, aby 
oferowane wyroby posiadały Deklarację Zgodności CE oraz były dopuszczenie do obrotu na rynek 
polski zgodnie z ustawą  z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 876 – 
tekst jednolity z późn. zm.). W trakcie badania złożonej oferty Wykonawca wyjaśnił, iż oferowane 
wyroby nie posiadają Deklaracji Zgodności CE. Wykonawca nie udowodnił również równoważności,  
w szczególności poprzez przedstawienie certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność 
lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego 
potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia w zakresie deklaracji.  Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, że oferta nie 
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto, Zamawiający nie ma 
możliwości poprawienia oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, jako innej omyłki polegającej na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W tym stanie rzeczy, na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp – oferta zostaje odrzucona, jako, że jej treść nie odpowiada treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pakiet nr 6 
Cena oferty: po poprawieniu omyłki rachunkowej 7 740,00 zł (wcześniej 7 755,12 zł) 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z wyjaśnieniami zapisów SIWZ z dnia 08/06/2018 r., wymogiem Zamawiającego było, aby 
oferowane wyroby posiadały Deklarację Zgodności CE oraz były dopuszczenie do obrotu na rynek 
polski zgodnie z ustawą  z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 876 – 
tekst jednolity z późn. zm.). W trakcie badania złożonej oferty Wykonawca wyjaśnił, iż oferowane 
wyroby nie posiadają Deklaracji Zgodności CE. Wykonawca nie udowodnił również równoważności,  
w szczególności poprzez przedstawienie certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność 
lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego 
potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia w zakresie deklaracji.  Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, że oferta nie 
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto, Zamawiający nie ma 
możliwości poprawienia oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, jako innej omyłki polegającej na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W tym stanie rzeczy, na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp – oferta zostaje odrzucona, jako, że jej treść nie odpowiada treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pakiet nr 7 
Cena oferty: po poprawieniu omyłki rachunkowej 62 976,00 zł (wcześniej 62 791,01 zł) 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z wyjaśnieniami zapisów SIWZ z dnia 08/06/2018 r., wymogiem Zamawiającego było, aby 
oferowane wyroby posiadały Deklarację Zgodności CE oraz były dopuszczenie do obrotu na rynek 
polski zgodnie z ustawą  z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 876 – 
tekst jednolity z późn. zm.). W trakcie badania złożonej oferty Wykonawca wyjaśnił, iż oferowane 
wyroby nie posiadają Deklaracji Zgodności CE. Wykonawca nie udowodnił również równoważności,  
w szczególności poprzez przedstawienie certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność 
lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego 
potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia w zakresie deklaracji.  Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, że oferta nie 
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto, Zamawiający nie ma 
możliwości poprawienia oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, jako innej omyłki polegającej na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W tym stanie rzeczy, na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp – oferta zostaje odrzucona, jako, że jej treść nie odpowiada treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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7. Oferta nr 8 
Konsorcjum firm: 

3M Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z Nettle S. A. 

Al. Katowicka 117, Kajetany 

05-830 Nadarzyn 

T: 22-739-60-00 

F: 22-739-60-04 

e-mail: przetargi@mmm.com  

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od zawarcia umowy 

Okres gwarancji: - 

Termin płatności: 60 dni 

Pakiet nr 9 

Cena oferty: 63 504,00 zł 

Uzasadnienie: 
Zgodnie z wyjaśnieniami zapisów SIWZ z dnia 08/06/2018 r., wymogiem Zamawiającego było, aby 
oferowane wyroby posiadały Deklarację Zgodności CE oraz były dopuszczenie do obrotu na rynek 
polski zgodnie z ustawą  z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 876 – 
tekst jednolity z późn. zm.). W trakcie badania złożonej oferty Wykonawca wyjaśnił, iż oferowane 
wyroby nie posiadają Deklaracji Zgodności CE. Wykonawca nie udowodnił również równoważności,  
w szczególności poprzez przedstawienie certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność 
lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego 
potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia w zakresie deklaracji.  Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, że oferta nie 
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto, Zamawiający nie ma 
możliwości poprawienia oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, jako innej omyłki polegającej na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W tym stanie rzeczy, na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp – oferta zostaje odrzucona, jako, że jej treść nie odpowiada treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
7. Nie przewidziano ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.  
 
8. Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 pzp, informuje o unieważnieniu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego w zakresie następujących pakietów: 

 
- Pakiet nr 1 
Uzasadnienie: 
W ramach ww. Pakietu nie złożono żadnej oferty. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż 
zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy 
pzp, jako, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od wykonawcy niepodlegającego 
wykluczeniu. 
 
- Pakiet nr 2 
Uzasadnienie: 
W ramach ww. Pakietu nie złożono żadnej oferty. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż 
zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy 
pzp, jako, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od wykonawcy niepodlegającego 
wykluczeniu. 
 
- Pakiet nr 4 
Uzasadnienie: 

mailto:przetargi@mmm.com
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W ramach ww. Pakietu nie złożono żadnej oferty. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż 
zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy 
pzp, jako, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od wykonawcy niepodlegającego 
wykluczeniu. 
 
- Pakiet nr 13  
Uzasadnienie: 
W ramach ww. Pakietu nie złożono żadnej oferty. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż 
zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy 
pzp, jako, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od wykonawcy niepodlegającego 
wykluczeniu. 
 
- Pakiet nr 3 
Uzasadnienie: 
W ramach ww. Pakietu, wszystkie złożone oferty zostały odrzucone. Mając powyższe na względzie 
uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 
pkt. 1 ustawy pzp, jako, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od wykonawcy 
niepodlegającego wykluczeniu. 
 
- Pakiet nr 6 
Uzasadnienie: 
W ramach ww. Pakietu, wszystkie złożone oferty zostały odrzucone. Mając powyższe na względzie 
uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 
pkt. 1 ustawy pzp, jako, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od wykonawcy 
niepodlegającego wykluczeniu. 
 
- Pakiet nr 9  
Uzasadnienie: 
W ramach ww. Pakietu, wszystkie złożone oferty zostały odrzucone. Mając powyższe na względzie 
uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 
pkt. 1 ustawy pzp, jako, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od wykonawcy 
niepodlegającego wykluczeniu. 
 
- Pakiet nr 7:  
Uzasadnienie: 
W ramach ww. Pakietu cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę, którą Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż 
zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy 
pzp, jako, że cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, 
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający nie może 
zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej. 
 
9. Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa może być zawarta w terminie 
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli 
zawiadomienie zostało przesłane środkami komunikacji elektronicznej w tym faxem albo 10 dni jeżeli 
zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 
publicznego przed upływem tego terminu, gdy złożono tylko jedną ofertę. 
 
 
                        Z poważaniem 

 


