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        Podmioty biorące udział  

        w postępowaniu o udzielenie 
N/znak: DZAP-380-3/06/07     zamówienia publicznego 

 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę staplerów chirurgicznych. 

 

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 staplerów chirurgicznych prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego wybrano następującą ofertę: 

Oferta nr 2 (w zakresie zadania nr 2)   

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. 

Ul. Szyszkowa 20 

02-285 WARSZAWA 

cena: 17.120,00 zł. 

Oferta najkorzystniejsza na podstawie oceny spełniania warunków udziału  

w postępowaniu (wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki) oraz na 

podstawie kryteriów zawartych w SIWZ – uzyskała w ramach zadania 100 pkt 

(kryterium cena – 90% i termin płatności – 10%). 

 

II. Na zasadzie art. 93 ust. 3 pkt 2) Pzp zamawiający informuje o unieważnieniu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę staplerów 

chirurgicznych w zakresie zadania nr 1 – na podst. art. 93 ust. 1 pkt 7) w zw. z art. 

93 ust. 2 Pzp (postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego). Zamawiający w trakcie prowadzonego 

postępowania, udzielając wyjaśnień do treści SIWZ (na podstawie art. 38 ust. 1 Pzp), 

nieumyślnie ograniczył konkurencję w ramach zadania nr 1. Wymagając w poz. 2 i 3 

zadania nr 1 zaoferowania jednorazowych staplerów okrężnych posiadających 

uchylne kowadełka, ułatwiające usunięcie ich z przewodu pokarmowego po 

wykonaniu zespolenia, zamawiający winien wyłączyć te pozycje do oddzielnego 

zadania, czego nie uczynił. Tym samym zamawiający naruszył art. 29 ust 2 Pzp. 

Wskazany błąd zamawiający zauważył po dokonaniu czynności otwarcia ofert  

(w trakcie ich badania). W związku z powyższą sytuacją zamawiający uznał za 

zasadne unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w zakresie zadania nr 1 na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7) Pzp.  
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III. Postępowanie dotyczące unieważnionego zadania zostanie wszczęte ponownie  

z usunięciem wady opisanej w pkt II (zgodnie z przepisami Pzp). Jednocześnie 

zamawiający wskazuje, iż zgodnie z regulacją art. 93 ust. 5 Pzp na wniosek 

wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zamawiający zawiadomi  

o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu 

zamówienia, tj. staplerów chirurgicznych ujętych w zadaniu nr 1 postępowania  

o numerze DZAP-380-06/07. 

 

  

Zamawiający składa podziękowanie wszystkim uczestnikom postępowania 

przetargowego. 
     

        Z poważaniem 

         

        Dyrektor 

        Leszek Bonna 
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Ogłoszenie zamieszczono na Portalu Zamówień Publicznych pod numerem 
OZU/2007/02/20-740611 
 
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/02/20-740611 
Nazwa i adres Zamawiającego 
Nazwa:     
Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza  
Adres pocztowy:     
Ulica: 
Leśna 10  
Miejscowość:     Kod pocztowy:      Województwo:      
Chojnice  89600  pomorskie  
Osoba upoważniona do kontaktów: Telefon: 
Anna Wutrych, Anna Tuszkiewicz-Rudnik  0523956974, 0523956504  
e-mail: Fax: 
zampublik@szpital.chojnice.pl  0523956505, 0523956569  
Określenie przedmiotu zamówienia: 
Staplery chirurgiczne  
Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów): 
Wykonawca wyłoniony na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 
(spełnił wszystkie wymagane warunki) oraz na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych 
w SIWZ. Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów (cena - 90%, termin płatności - 10%). 
NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1  
Nazwa:     
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.  
Adres pocztowy:     
Ulica: 
Szyszkowa 20  

Miejscowość:     Kod pocztowy:     
 
Województwo: 
     

Warszawa  02-285  mazowieckie  
Telefon: Fax: 
0226680000  0226680015  
e-mail:  
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