
 Śrem, dnia 16.12.2014 r.
Dotyczy:  przetargu na „Bieżące dostawy środków dezynfekcyjnych” - nr sprawy ZP/30PN/14

                ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU WYBORU DLA PAKIETU NR 6
        I  PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA PAKIETU NR 6

I. Zamawiający informuje,  że w oparciu o art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz.907 ze zm.) unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej 
oferty dla Pakietu Nr 6. 
Zamawiający już po dokonaniu wyboru ofert otrzymał pismo – skargę  od Firmy Bialmed Sp z o. o , w którym 
to  piśmie  Wykonawca  twierdzi,  iż  Zamawiający  narusza  art.  7  ust.  1  i  3  –  przez  przeprowadzenie 
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w sposób  naruszajacy  zasadę  zapewnienia  zachowania  uczciwej 
konkurencji  oraz  równego  traktowania  wykonawców,  a  także  przez  udzielenie  zamówienia  wykonawcy 
wybranemu niezgodnie z przepisami ustawy.  W związku z powyższym by zapewnić zachowanie uczciwej 
konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców Zamawiający podjął decyzję o powtórzeniu dokonanych 
przez siebie czynności  z uwagi na fakt, iż uprzednio podjęte czynności obarczone były wadą. 
Po  dokonaniu  ponownej  czynności  oceny  i  badania  ofert  Zamawiający  zdecydował  
o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty dla Pakietu Nr 6  oraz o ponownym wyborze 
oferty dla w/w pakietu.
II. Zamawiający informuje, iż dokonano ponownego wyboru oferty dla Pakietu Nr 6 w  postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  „Bieżące dostawy środków dezynfekcyjnych” – nr  
sprawy ZP/30/PN/14

Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty dla Pakietu Nr 6
oferta nr 3 firmy Bialmed Sp z o. o. ul Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Podlaska
                                    Cena oferty: 16 267,77zł brutto
Oferta zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i wybrana w oparciu 
o kryterium oceny ofert – cena 90%.
                                  -  termin dostawy 10%
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp z 
dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz.907 ze zm.).

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie ofert z przetargu na „Bieżące dostawy środków dezynfekcyjnych- 
nr sprawy ZP/30/PN/14  złożonych dla Pakietu Nr 6 
(po dokonaniu ponownego badania i oceny ofert, z uwzględnieniem omyłek rachunkowych wraz z przyznaną 
punktacją)

Oferta nr Nazwa  wykonawcy Cena Ilość 
zdobytych 

pkt w 
kryterium 

cena

Ilość 
zdobytych 

pkt w 
kryterium 

za klauzule  
dodatkowe

2 MEDILAB Sp. z o. o.
ul. Niedźwiedzia 60
15-531 Białystok Pakiet 6 -  16 852,32 zł brutto  86,88 10,00



3 Bialmed Sp z o. o.
ul. Marii Konopnickiej 11a
12-230 Biała Podlaska 

  

Pakiet 6 – 16 267,77 zł brutto 90,00 10,00

                W oparciu o art. 27 ust.2 Zamawiający prosi o potwierdzenie otrzymania powyższego pisma 
mailem:zamowieniapubliczne@szpital-srem.pl


