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        Podmioty biorące udział  

        w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-3/27/06    zamówienia publicznego 

 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie zapytania o cenę postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków myjących (II). 

 

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 środków myjących (II) 

przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę wybrano następującą ofertę: 

a. Oferta nr 1 (w zakresie zadania nr 1 i 2) 

 Bio Higiena Serwis 

 Roman Niemczyk 

ul. Sambora 3  

89-620 Chojnice 

cena: 31.110,93 zł. 

 

b. Oferta nr 2 (w zakresie zadania nr 3) 

SUTURA MED Sp. z o.o. 

ul. Ks. Bogusława X 44/3 

70-440 Szczecin 

cena: 23.766,22 zł. 

 

Oferty najkorzystniejsze na podstawie oceny kryteriów zawartych w SIWZ – 

uzyskały w sumie odpowiednio po 100 pkt (kryterium cena – 100%). 

 

II. Na zasadzie art. 92 ust. 1 pkt 2) Pzp zamawiający informuje, że w wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków 

myjących przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę odrzucono w zadaniu 

nr 1 i 2 wykonawcę: 

 



  

a. SUTURA MED Sp. z o.o.  

ul. Ks. Bogusława X 44/3 

70-440 Szczecin 

Uzasadnienie: 

Wykonawca wykluczony na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) Pzp: 

• w zadaniu nr 1 pozycja nr 1 wstawiony Lodan Star nie spełnia 

wymogów specyfikacji, ponieważ jest dyspersją poliakrylową bez 

zawartości poliuretanu, który jest o wiele trwalszy niż w przypadku 

środków wyłącznie na bazie poliakrylanów. Zaproponowana ilość 

poliakrylu nie gwarantuje rocznego zapotrzebowania; 

• w zadaniu nr 1 pozycja 3 wpisany został preparat, który nie spełnia 

wymogów, ponieważ jest środkiem czyszcząco - myjącym; 

• w zadaniu nr 1 pozycja nr 9 wpisany został środek do mycia 

powierzchni ze stali szlachetnej, który nie spełnia wymogów, ponieważ 

jest środkiem do mycia powierzchni szklanych, ponadto środek do 

mycia powierzchni ze stali szlachetnej nie spełnia wymogów w/g 

deklaracji producenta; 

• w zadaniu nr 1 pozycja nr 11 zaproponowany preparat w/g producenta 

nie jest opisany jako produkt specjalistyczny do mycia powierzchni 

mikroporowartych; 

• zadanie nr 2 pozycja 2 zaproponowany środek o właściwościach 

odkamieniających nie spełnia wymogów, ponieważ jest środkiem 

myjącym 

• w zadaniu nr 2 pozycja nr 3 zastosowanie stężenia preparatu Sator jest 

niezgodne z zaleceniem producenta, spowodowałoby zagwarantowanie 

rocznego zapotrzebowania w 30%. 

W związku z powyższym oferta Wykonawcy w zadaniach 1 i 2 zostaje odrzucona 

jako niezgodna ze SIWZ.  

Zamawiający składa podziękowanie wszystkim uczestnikom postępowania 

przetargowego. 

     

       Z poważaniem 

       Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych

       Maria Nieżorawska   
A.T.R. 
 


