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     Warszawa, dnia 21.06.2016 r. 

Biuro Zamówień Publicznych 

ZP- 16/16/2016 

 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym 

na „Dostawę materiałów szewnych dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ” (nr sprawy 

16/2016). 
 

Zawiadamiam, iż w ww. postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego zostały złożone następujące oferty: 

 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz 

adres wykonawcy 

Cena ( brutto) 
Termin 

wykonania 
Warunki płatności Gwarancja  

1 

Przedsiębiorstwo YAVO Sp. 

z o.o. 

Ul. Bawełniana 17 

97-400 Bełchatów 

Pakiet nr 1 

6.784,96 zł 

 

Pakiet nr 2 

6.205,25 zł 

 

24 miesiące  60 dni 3 dni robocze 

2 

AESCULAP CHIFA 

 Sp. z o.o. 

Ul. Tysiąclecia 14 

64-300 Nowy Tomyśl 

Pakiet nr 2 

9.797,76 zł 

 

Pakiet nr 3  

14.204,16 zł 

24 miesiące  60 dni 2 dni robocze 

3 

Medtronic Poland Sp. z o.o. 

Ul. Polna 11 

00-633 Warszawa (firma 

przejmująca spółkę: 

COVIDIEN Polska Sp. z o.o. 

Ul. Polna 11 

00-633 Warszawa, w trybie 

art. 494 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych i wstępująca  

z mocy prawa w prawa i 

obowiązki dotychczasowego 

oferenta tj. firmy Covidien 

Polska Sp. z o.o.) 

Pakiet nr 1 

11.681,89 zł 
24 miesiące  60 dni 2 dni robocze  

4 

Johnson & Johnson  

Poland Sp. z o.o. 

Ul. Iłżecka 24 

02-135 Warszawa 

 

Pakiet nr 4 

13.623,55 zł 

 

Pakiet nr 5 

107.601,69 zł 

 

Pakiet nr 6 

33.303,04 zł 

24 miesiące  60 dni 3 dni robocze  

 

 Zamawiający informuje, że zdecydował o wyborze najkorzystniejszej oferty: 
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1) W pakiecie nr 1 – oferty nr 3 - złożonej przez firmę  Medtronic Poland Sp. z o.o.,  

ul. Polna 11, 00-633,  na łączną kwotę 11.681,89 zł brutto. Oferta jest zgodna z SIWZ 

i ustawą Prawo zamówień publicznych. Wykonawca potwierdził spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu. Oferta została najwyżej oceniona w ramach przewidzianych 

kryteriach oceny ofert. (Oferta pierwotnie złożona została przez firmę Covidien Polska 

Sp. z o.o.. Zgodnie z informacją przekazaną w dniu 01.06.2016 przez firmę Medtronic 

Poland Sp. z o.o., firma Covidien Polska Sp. z o.o. została przejęta przez firmę 

Medtronic Poland Sp. z o.o. w trybie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec 

czego wstępuje z mocy prawa w prawa i obowiązki dotychczasowego oferenta tj. 

firmy Covidien Polska Sp. z o.o.). 

2) W pakiecie nr 2 – oferty nr 1 - złożonej przez Przedsiębiorstwo  YAVO Sp. z o.o.,  

ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów, na łączną kwotę 6.205,25 zł brutto. Oferta jest 

zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych. Wykonawca potwierdził 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Oferta została najwyżej oceniona w 

ramach przewidzianych kryteriach oceny ofert. 

3) W pakiecie nr 3 – oferty nr 2 - złożonej przez firmę   

AESCULAP  CHIFA Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, na łączną 

kwotę 14.204,16 zł brutto. Oferta jest zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień 

publicznych. Wykonawca potwierdził spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

Oferta została najwyżej oceniona w ramach przewidzianych kryteriach oceny ofert. 

4) W pakiecie nr 5 – oferty nr 4 - złożonej przez firmę  Johnson & Johnson Poland Sp. 

z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa,  na łączną kwotę 107.601,69 zł brutto. 

Oferta jest zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych. Wykonawca 

potwierdził spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Oferta została najwyżej 

oceniona w ramach przewidzianych kryteriach oceny ofert. 

5) W pakiecie nr 6 – oferty nr 4 - złożonej przez firmę  Johnson & Johnson Poland  

Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa,  na łączną kwotę 33.303,04 zł brutto. 

Oferta jest zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych. Wykonawca 

potwierdził spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Oferta została najwyżej 

oceniona w ramach przewidzianych kryteriach oceny ofert. 
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Umowy we wszystkich ww. częściach zostaną zawarte z dniem 29.06.2016 roku na 

podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Zamawiający informuje o czynności odrzucenia: 

1) W pakiecie nr 1 oferty nr 1 złożonej przez firmę Przedsiębiorstwo  YAVO  

Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w ramach poza 

cenowego kryterium oceny ofert wymagał załączenia do oferty próbek oferowanego 

asortymentu do oceny jakości oferowanego asortymentu. W przypadku pakietu nr 1 

wymagał załączenia 2 próbek dla pozycji 2 załącznika 3.1 do SIWZ. Wykonawca 

zamiast próbek do pozycji 2 załącznika nr 3.1 wraz z ofertą przekazał próbkę dla 

pozycji 1. Mając na uwadze fakt, że nie znajduje zastosowanie art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych, ani art. 26 ust. 3 tej ustawy, oferta podlega 

odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

jako niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

2) W pakiecie nr 4 oferty nr 4 złożonej przez firmę Johnson & Johnson Poland  

Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w ramach poza cenowego kryterium 

oceny ofert wymagał załączenia do oferty próbek oferowanego asortymentu do oceny 

jakości oferowanego asortymentu. W przypadku pakietu nr 4 dla pozycji 2 załącznika 

nr 3.4 do SIWZ wymagał przedłożenia wraz z ofertą próbki z igłą okrągłą 30mm z 

trzema ostrzami. Wykonawca załączył do oferty igłę okrągłą 31mm z trzema ostrzami. 

Mając na uwadze fakt, że nie znajduje zastosowanie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, ani art. 26 ust. 3 tej ustawy, oferta podlega odrzuceniu na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jako niezgodna ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

 

Działając w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający unieważnia postępowanie w pakiecie nr 4 , ponieważ ponieważ nie złożono 

żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
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Poniżej przedstawiam streszczenie ocen i porównanie zawierające punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację ważnych ofert 

złożonych w ww. postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: 

Pakiet nr 1 

 

Pakiet nr 2 

 

Pakiet nr 3 

 

Pakiet nr 5 

 

Pakiet nr 6 

 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu. 

Numer 

oferty 

Cena brutto oferty 

(P) 
Ocena Jakości 

(Q) 
Razem 

(W) 

3 60 40 100 

Numer 

oferty 

Cena brutto oferty 

(P) 
Ocena Jakości 

(Q) 
Razem 

(W) 

1 60 39,38 99,38 

2 38 40 78,00 

Numer 

oferty 

Cena brutto oferty 

(P) 

Termin realizacji dostaw 

częściowych 

(T) 

Razem 

(W) 

2 90 5 95 

Numer 

oferty 

Cena brutto oferty 

(P) 
Ocena Jakości 

(Q) 
Razem 

(W) 

4 60 40 100 

Numer 

oferty 

Cena brutto oferty 

(P) 
Ocena Jakości 

(Q) 
Razem 

(W) 

4 60 40 100 


