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Bielsk Podlaski, 04.07.2018 r. 

 

ZP.261.12.2018 

Do uczestników postępowania 

na dostawę preparatów do dezynfekcji 

dla SPZOZ w Bielsku Podlaskim 

w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości nieprzekraczającej równowartości 221.000 Euro 

 

Ponowny wybór ofert 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, jako Zamawiający w w.w. 

postępowaniu po uprzednim otrzymaniu pisma w dniu 03.07.2018 r. od firmy Bialmed Polska Sp. z o.o. 

ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała, zgodnie z art. 181 ust. 1 i 2 powtarza czynność wyboru 

najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu w zakresie pakietu nr 23. 

Po wnikliwej analizie Zamawiający stwierdza, iż zmienia wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 

28.06.2018r. Zamawiający na podstawie dokumentacji do pakietu nr 23 stwierdza, iż oferta firmy Elmiko 

Medical Sp. z o.o., ul. Poleczki 29, 02-822 Warszawa nie spełnia wymogów określonych w SIWZ. 

 

W związku z powyższym Zamawiający w zakresie pakietu nr 23 dokonuje wyboru jak poniżej. 

 

Oferty dla pakietu nr 23 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy 
Cena  

Razem pkt 
Termin dostawy 

1 Elmiko Medical Sp. z o.o., ul. Poleczki 29, 02-822 Warszawa 
5.443,20 Oferta 

odrzucona 1-2 dni 

2 Bialmed Sp. z o.o., Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska 
8.910,00 

100 
1-2 dni 

Wybrana oferta – Bialmed Sp. z o.o., Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska 

 

 

Uzasadnienie wyboru - oferta z najniższą ceną, jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta. Oferta 

najkorzystniejsza została wybrana na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) tj. na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w SIWZ: 

- cena - 60 % 

- termin dostawy – 40 % 

 

Przewidywany termin zawarcia umowy w zakresie pakietu nr 23 - zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy 

Pzp. 

 

Oferty odrzucone 

1. Oferta firmy Elmiko Medical Sp. z o.o., ul. Poleczki 29, 02-822 Warszawa– dla pakietu nr 23 
Zamawiający odrzucił w oparciu o art. 89 ust.1 pkt. 2 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3. 
Uzasadnienie – Na podstawie dołączonej dokumentacji Zamawiający stwierdza, iż zaoferowane 

chusteczki nie posiadają działania wobec S (C. difficile, C. perfringens, Bacillus subtilis, Bacillus 

cereus), a także w stosunku do wirusów polio i adeno. 


