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Chojnice, 4 lutego 2009 r. 

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-5/3/09     zamówienia publicznego 

 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów wiskoelastycznych  

i noży mikrochirurgicznych. 

  

I. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) 

zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów 

wiskoelastycznych i noży mikrochirurgicznych wybrano następujące oferty: 

a. Oferta nr 1 (w zakresie zadania nr 4, 6) złożona przez MDT J. Zych, A. Budyn Sp.j., 

ul. Lipowa 3, 90-702 Kraków; łączna wartość oferty w zakresie wskazanych zadań: 

9658,90 zł. 

b. Oferta nr 2 (w zakresie zadania nr 2, 3) złożona przez EDIRO Edward i Robert 

Łukaszewicz Sp.j., ul. Lazurowa 185 m. 3, 01-476 Warszawa; łączna wartość oferty 

w zakresie wskazanych zadań: 347108,00 zł. 

c. Oferta nr 3 (w zakresie zadania nr 1) złożona przez Alcon Polska Sp. z o.o.,  

ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa; łączna wartość oferty w zakresie wskazanego 

zadania: 361499,50 zł. 

 

Powyższe oferty uznano za najkorzystniejsze na podstawie oceny spełniania warunków udziału  

w postępowaniu (wykonawcy spełnili wymagane warunki) oraz na podstawie kryteriów oceny 

zawartych w SIWZ – uzyskały najwyższą ilość punktów (kryterium: cena – 100%). 

 

Szczegółowa punktacja wszystkich złożonych ofert w ramach poszczególnych zadań  

w załączeniu.  

 

II. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp zamawiający informuje, że odrzucono następującą 

ofertę. 

a. oferta nr 4 złożona przez Polymed Polska Sp. z o.o., ul. Pomorska 31a, 03-101 

Warszawa -– na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Zamawiający wymagał w SIWZ 

(pkt IV pkt 1.5) złożenia w ofercie oświadczenia o udziale podwykonawców w realizacji 

przedmiotu zamówienia – zgodnie z art. 36 ust. 5 Pzp. Wzór takiego oświadczenia 

zamawiający przygotował i dołączył do SIWZ w formie Załącznika nr 5, gdzie 

szczegółowo określono sposób wypełnienia oświadczenia (wykonawca winien skreślić 

jedną z dwóch opcji, w przypadku udziału podwykonawców wskazać część 
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zamówienia, która zostanie im powierzona i podpisać dokument). Wykonawca dołączył 

podpisane oświadczenie, jednak nie wypełnił go zgodnie z wytycznymi zamawiającego. 

W związku z powyższym zamawiający nie mógł posiąść wiedzy, której żądał od 

Wykonawcy. Podpisane oświadczenie Wykonawcy bez deklaracji jednej z dwóch 

możliwych opcji stało się tym samym bezużyteczne dla zamawiającego. Podkreślić 

należy, że instrukcja wypełnienia oświadczenia była jednoznaczna i czytelna dla 

Wykonawców (nie mogła budzić wątpliwości) – w żaden sposób Wykonawca nie 

zakwestionował wcześniej treści oraz konieczności złożenia w ofercie prawidłowo 

wypełnionego Załącznika nr 5 do SIWZ. Biorąc pod uwagę powyższe oferta Wykonawcy 

podlega odrzuceniu na zasadzie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp – nie zawiera informacji, 

których zgodnie z prawem żądał zamawiający w SIWZ, a więc jest niezgodna z treścią 

SIWZ (wskazany dokument nie podlega uzupełnieniu na zasadzie art. 26 ust. 3 Pzp). 

 

III. Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 Pzp zamawiający informuje, że postępowanie zostało 

unieważnione w zakresie następującego zadania: 

Zad. 5 – na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 93 ust 2 Pzp – nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu w ramach tego zadania. 

 

 

 

Zamawiający składa podziękowanie wszystkim uczestnikom postępowania 

przetargowego. 

 

 

Z poważaniem 

       Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych 

       Maria Nieżorawska 
 

 

 

 

 

 
M.C.

 



 
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 211.000 euro na dostawę soczewek 
wewnątrzgałkowych, materiałów wiskoelastycznych i noży mikrochirurgicznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Nr oferty  
Nazwa firmy 

 
 

Lp. 

1 
MDT J. Zych, A. 

Budyn Sp.j. 
ul. Lipowa 3 

30-702 Kraków 

2 
EDIRO Edward i 

Robert 
Łukasiewicz 

Sp.j. 
ul. Lazurowa 

185 m. 3 
01-476 

Warszawa  
 

3 
Alcon Polska 

Sp. z o.o. 
ul. Żelazna 

28/30 
00-832 

Warszawa 

4 
Pylmed Polska 

Sp. z o.o. 
ul. Pomorska 

31a 
03-101 

Warszawa  

 Wartość oferty Wartość oferty Wartość oferty Wartość oferty 
 

Zad. nr 1   100 
Zad. nr 2  100  
Zad. nr 3  100  
Zad. nr 4 100   

Zad. nr 5 Unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 w zw. z 
art. 93 ust 2 Pzp 

Zad. nr 6 100  79,87 

Zgodnie z art. 
92 ust. 1 pkt 

2 Pzp 
odrzucono 

ofertę. 

 
Sporządziła:………………………….. 
  Monika Ciesielska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


