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        Podmioty biorące udział  

        w postępowaniu o udzielenie 
N/znak: DZAP-380-3/04/07     zamówienia publicznego 

 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę różnych artykułów biurowych. 

 

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 różnych artykułów biurowych w trybie przetargu 

nieograniczonego wybrano następującą ofertę: 

Oferta nr 2 (w zakresie zadań nr: 1, 2, 4)   

Hurtownia OPTIM Piotr Krupka 

Os. Niepodległości 22 

77-200 MIASTKO 

cena: 68.658,66 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 poszczególnych zadań 

odpowiednio po 100 pkt (kryterium cena – 100%). 

Oferta nr 3 (w zakresie zadań nr: 3, 5)   

P.P.H. Hegard 

Ul. Składowa 6 

89-620 CHOJNICE 

cena: 6294,51 

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 poszczególnych zadań 

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 różnych artykułów 

biurowych przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego odrzucono ofertę 

Wykonawcy: 

Partner XXI-PIK Sp. z o.o. 

ul. Fordońska 246 

85-766 Bydgoszcz 



  

Uzasadnienie: 

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

• Zamawiający wymagał w SIWZ (rozdz. III i VI), aby oferta przygotowana była 

przy wykorzystaniu druków wskazanych przez zamawiającego, a druki te 

winny być wypełnione w sposób w nich wskazany – wypełnione wszystkie 

rubryki. Zamawiający zastrzegł, ze sporządzenie oferty w sposób odbiegający 

od zaleceń będzie podstawą do odrzucenia oferty. Wykonawca nie spełnił tego 

wymagania, tj. w formularzu ofertowym (zał. Nr 1 do SIWZ) w polu cena 

łączna oferty nie podano słownie łącznej oferowanej kwoty; ponadto  

w formularzu cenowym (Zał. Nr 2 do SIWZ) nie wypełniono wszystkich kolumn  

w poszczególnych zadaniach (zadanie nr 2 - wartość netto łącznie, zadanie  

nr 3 - wartość netto łącznie). 

W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią SIWZ. 

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

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę różnych artykułów 

biurowych przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wykluczono 

wykonawcę: 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HERMES s.c.  

Krystyna Szmaglińska Jadwiga Górnowicz 

ul. Towarowa 20A 

89-620 CHOJNICE 

Uzasadnienie: 

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

• przedstawione zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

są datowane na 06.01.2004 r. i 08.01.2004 r. - zamawiający wymagał, aby 

dokument był aktualny, tj. wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed 

terminem składania ofert (potwierdzenie aktualności przez wykonawcę nie jest 

wystarczające); 

• przedstawione zaświadczenie z urzędu skarbowego jest datowane na 

13.06.2006 r. - zamawiający wymagał, aby dokument był aktualny,  

tj. wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed terminem składania ofert; 

• przedstawione zaświadczenie z ZUS jest datowane na 09.06.2006 r. - 

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

wcześniej niż 3 m-ce przed terminem składania ofert; 

• zamawiający wymagał przedstawienia zaświadczeń z Krajowego Rejestru 

Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. pkt 4-8 i 9 ustawy Pzp – 

wykonawca nie dołączył wymaganych zaświadczeń; 

• zamawiający wymagał przedstawienia wykazu wykonanych dostaw wraz  

z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie – wykonawca nie 

spełnił tego wymogu; 



  

• zamawiający wymagał przedstawienia informacji z banku lub spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 

środków finansowych lub zdolność kredytową – wykonawca nie złożył 

stosowego zaświadczenia. 

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 

podpisu wykonawcy pod formularzem cenowym – zał. nr 2 do SIWZ). 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). 

 

Zamawiający składa podziękowanie wszystkim uczestnikom postępowania 

przetargowego. 
     

        Z poważaniem 

         

        Dyrektor 

        Leszek Bonna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.W. 
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Ogłoszenie zamieszczono na Portalu Zamówień Publicznych pod numerem OZU/2007/02/16-
1306782 
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/02/16-1306782 
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: 
Dostawa różnych artykułów biurowych  
Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów): 
Wykonawcy wyłonieni na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz na 
podstawie kryteriów zawartych w SIWZ. Oferty uzyskały w ramach poszczególnych zadań po 100 pkt. 
(kryterium cena 100%).  

NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1  
Nazwa:     
Hurtownia OPTIM Piotr Krupka  
Adres pocztowy:     
Ulica: 
Os. Niepodległości 22  

Miejscowość:     Kod pocztowy:     Województwo: 
     

MIASTKO  77-200  pomorskie  
Telefon: Fax: 
0598572428  0598572428  
e-mail:  

NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 2  
Nazwa:     
P.P.H. HEGARD  
Adres pocztowy:     
Ulica: 
Składowa 6  

Miejscowość:     Kod pocztowy:     Województwo: 
     

Chojnice  89-620  pomorskie  
Telefon: Fax: 
0523979918  0523979918  
e-mail:  
A.W.

 


