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Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

w postępowaniu o udzielenie 
N/znak: DZAP-380-7/21/08    zamówienia publicznego 

 
 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę materiałów używanych w Stacji Dializ oraz dzierżawę 

aparatów do hemodializy. 

 

 

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 materiałów używanych  

w Stacji Dializ oraz dzierżawę aparatów do hemodializy wybrano następującą ofertę: 

• Oferta nr 3 złożona przez Konsorcjum firm: Aesculap Chifa Sp.z o.o.  

oraz B. Braun Avitum Poland Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14,  
64-300 NOWY TOMYŚL; łączna wartość oferty: 1.746.451,44 zł. 

 

Powyższą ofertę uznano za najkorzystniejszą na podstawie oceny spełniania 

warunków udziału w postępowaniu (wykonawca spełnił wymagane warunki) oraz na 

podstawie kryteriów oceny zawartych w SIWZ – uzyskała najwyższą ilość punktów 

(kryterium: cena – 100%). 

 

Ponadto złożone zostały 2 oferty, które nie zostały uznane za najkorzystniejsze: oferta 

nr 1 złożona przez Fresenius Medical Care Polska S.A., ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań, 
oferta nr 2 złożona przez Gambro Poland Sp. z o.o., ul. Cylichowska 13/15,  

04-769 Warszawa. 
 

Szczegółowa punktacja wszystkich złożonych ofert poniżej: 

Oferta nr 1: odrzucona (nie podlega ocenie). 

Oferta nr 2: 73,27 pkt. 

Oferta nr 3: 100 pkt. 

 



  

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

ofertę: 

• oferta nr 1 złożona przez Fresenius Medical Care Polska S.A., ul. Krzywa 

13, 60-118 Poznań – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Zamawiający 

wymagał w SIWZ (rozdział IV pkt 1.7), aby Wykonawca w ofercie złożył 

zaakceptowany (bądź zaparafowany) projekt umowy, który stanowił Załącznik 

nr 7 do SIWZ. Wykonawca nie złożył wskazanego dokumentu (dokument ten 

nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp). W związku 

powyższym oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

 

Zamawiający składa podziękowanie wszystkim uczestnikom postępowania 

przetargowego. 
 

 

 

 

Z poważaniem 

        

Dyrektor 

 
Leszek Bonna 
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