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        Podmioty biorące udział  

        w postępowaniu o udzielenie 
N/znak: DZAP-380-3/32/07     zamówienia publicznego 

 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę zamkniętego systemu pobierania krwi oraz drobnego 

sprzętu laboratoryjnego. 

 

I. Na zasadzie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej 

Pzp) zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawę zamkniętego systemu pobierania krwi oraz drobnego sprzętu 

laboratoryjnego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano następujące oferty: 

Oferta nr 4 (w zakresie zadania nr 1)   
Sarstedt Sp. z o.o. 

Blizne Łaszczyńskiego 

 ul. Warszawska 25 

05-082 Stare Babice 

cena: 177.922,42 zł. 

Oferta najkorzystniejsza na podstawie oceny spełniania warunków udziału  

w postępowaniu (wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki) oraz na 

podstawie kryteriów zawartych w SIWZ – uzyskała maksymalną ilość punktów 

(kryterium cena – 100%). 

Oferta nr 2 (w zakresie zadania nr 2)   

Medlab Products Sp. z o.o. 

ul. Gałczyńskiego 8 

05-090 Raszyn 

cena: 31.386,32 zł 

Oferta najkorzystniejsza na podstawie oceny spełniania warunków udziału  

w postępowaniu (wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki) oraz na 

podstawie kryteriów zawartych w SIWZ – uzyskała maksymalną ilość punktów 

(kryterium cena – 100%). 

Pozostałe oferty: 

1. Oferta nr 1: P.H.U. Wikomed Kowalczyk Andrzej, ul. Nadwiślańska 25/1, 
80-680 Gdańsk złożona na zadanie nr 1 w kwocie: 210.498,73 zł – 

wykonawca wykluczony, oferta niepodlegająca ocenie. 



  

2. Oferta nr 3: Profilab s.c. W. Stachura, J. Holli, A. Wiącek – Żychlińska, 
Al. Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa złożona na zadanie nr 2  

w kwocie: 40.984,93 zł – wykonawca wykluczony, oferta niepodlegająca 

ocenie. 

II. Na zasadzie art. 92 ust. 1 pkt 3) Pzp zamawiający informuje, że w wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zamkniętego systemu 

pobierania krwi oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego wykluczono wykonawców: 

1. P.H.U. Wikomed Kowalczyk Andrzej  
ul. Nadwiślańska 25/1 

 80-680 Gdańsk 

Uzasadnienie: 

Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3) Pzp: 

• zamawiający wymagał przedstawienia wykazu wykonanych dostaw wraz  

z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie – wykonawca nie 

spełnił tego wymogu – przedstawiony wykaz tylko w pozycji 1 dotyczy dostawy 

odpowiadającej rodzajem przedmiotowi zamówienia (jednorazowy sprzęt 

medyczny i laboratoryjny), ponadto referencje potwierdzające należyte 

wykonanie tej dostawy wskazują na inną datę wykonania niż przedstawiona 

na wykazie; pozostałe 2 dostawy wskazane w wykazie dotyczą artykułów 

medyczno – sanitarnych, których nie można uznać za tożsame lub zbliżone do 

przedmiotu zamówienia. 

Wobec powyższego nie można uznać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki 

udziału w postępowaniu. 

 Zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 

odrzuconą. 

 Jednocześnie zamawiający informuje, że nie skorzystał z przepisu art. 26 ust. 3 Pzp  

i nie wezwał do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu z uwagi na cenę oferty (kryterium oceny ofert – cena: 100%) 

oraz sporządzenie oferty w sposób odbiegający od zaleceń zamawiającego (brak 

zaakceptowanego projektu umowy wymaganego przez zamawiającego w SIWZ – 

rozdz. IV pkt 1.8). W powyższej sytuacji uzupełnienie dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu byłoby niecelowe, gdyż oferta 

Wykonawcy nie mogłaby zostać uznana za najkorzystniejszą, zarówno pod względem 

ceny, jak i z uwagi na art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp (oferta niezgodna z treścią specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia). 

2. Profilab s.c. W. Stachura, J. Holli, A. Wiącek – Żychlińska  
Al. Bohaterów Września 9  

02-389 Warszawa 
Uzasadnienie: 

Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3) Pzp: 



  

• przedstawiona informacja z banku jest datowana na 22.03.2007 r. - 

zamawiający wymagał, aby dokument był aktualny, tj. wystawiony nie 

wcześniej niż 3 m-ce przed terminem składania ofert (termin składania ofert 

27.06.2007 r.). 

Wobec powyższego nie można uznać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki 

udziału w postępowaniu. 

 Zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 

odrzuconą. 

  

 

Zamawiający składa podziękowanie wszystkim uczestnikom postępowania 
przetargowego. 

 

     

        Z poważaniem 

         

         

        Dyrektor 

        Leszek Bonna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A.W. 

 


