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0                      Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie 

Dział Zamówień Publicznych 
                        Al.  Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin  

                         tel. (0-91) 466 10 86 do 88  fax. 466 11 13    

 

Znak sprawy: ZP/220/46/13                                                                  Szczecin, dnia 15.10.2013 r. 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny wielokrotnego użytku szpitalnej, 
operacyjnej, pościelowej oraz poduszek, kocy i ręczników, ściereczek i pieluch tetrowych  
dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie  

 
ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZ EJ  

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu na dostawę bielizny wielokrotnego 
użytku szpitalnej, operacyjnej, pościelowej oraz poduszek, kocy i ręczników, ściereczek i pieluch 
tetrowych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie 
dokonano rozstrzygnięcia postępowania na zadaniach nr 1-3. 
 
 

ZADANIE NR 1 
 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 1- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „UR-POLL” Urszula Bed narczyk-
Grabowska 
Ul. Demokracji 13 
78-320 Połczyn Zdrój 
Cena oferty brutto 147.477,00 zł. 
Oferta nr 2- VENA Kapka Anna 
Ul. Przy Rynku Wełnianym 13/2 
87-100 Toruń 
Cena oferty brutto 95.940,00 zł. 
Oferta nr 3- Zakład Produkcji Pościeli „Świt” Izabela Wintoniak 
Ul. Błotna 5b 
65-133 Zielona Góra 
Cena oferty brutto 110.761,50 zł. 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Nie dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
Nie dokonano oceny i porównania złożonych ważnych ofert. 
 
f) Rozstrzygnięcie  postępowania. 
 
uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP, postępowanie obarczone jest 
niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. 
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uzasadnienie merytoryczne: Zamawiający określił opis przedmiotu zamówienia w sposób, który 
utrudnił uczciwą konkurencję naruszając przez to art. 7 i 29 ust. 2 ustawy PZP. Zamawiający 
wymagał między innymi, aby napis na próbkach  brzmiał SPSK-2 SZCZECIN, co nie ma istotnego 
znaczenia podczas testowania próbek i mogło ograniczyć konkurencję. Ponadto na prośbę 
Wykonawców Zamawiający nie wyraził zgody aby próbki miały inną treść, co uniemożliwiło im 
złożenie prawidłowej oferty w tak krótkim czasie. 

 
ZADANIE NR 2 

 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 1- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „UR-POLL” Urszula Bed narczyk-
Grabowska 
Ul. Demokracji 13 
78-320 Połczyn Zdrój 
Cena oferty brutto 15.793,20 zł. 
 
Oferta nr 3- Zakład Produkcji Pościeli „Świt” Izabela Wintoniak 
Ul. Błotna 5b 
65-133 Zielona Góra 
Cena oferty brutto 12.432,60 zł. 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 2 oferty: 
 
Oferta nr 1- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „UR-POLL” Urszula Bed narczyk-
Grabowska 
Ul. Demokracji 13 
78-320 Połczyn Zdrój 
Cena oferty brutto 15.793,20 zł. 
Uzasadnienie prawne: na art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy PZP, gdyż nie odpowiada treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i nie można jej poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3. 
Uzasadnienie merytoryczne: Oferta nie odpowiada treści SIWZ z następujących powodów: 

-  poduszka waży 1,614 kg – warunek w SIWZ był 1,4-1,5 kg 
- poduszka z pierza ma zapis na wszywce dot. zakazu prania – Zamawiający wymagał pranie 
w 40 stopniach Celsjusza 
-  koc o wymiarach 80x90 cm.  , który przy powierzchni 0,72 m2 ważył  346,2 g , to znaczy, że 
1 m2 koca waży 480 g- warunek w SIWZ 430g/m2 +/- 10g/m2 

 
Oferta nr 3- Zakład Produkcji Pościeli „Świt” Izabela Wintoniak 
Ul. Błotna 5b 
65-133 Zielona Góra 
Cena oferty brutto 12.570,60 zł. 
Uzasadnienie prawne: na art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy PZP, gdyż nie odpowiada treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i nie można jej poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3. 
Uzasadnienie merytoryczne: Oferta nie odpowiada treści SIWZ z następujących powodów: 

- poduszka waży  1,856 kg– warunek w SIWZ był 1,4-1,5 kg 
- Wykonawca zaoferował w poz. 1b poduszkę z wsadem antyalergicznym, która została zgłoszona do 
Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jako wyrób medyczny 
i jednocześnie załączył powyższe zgłoszenie do oferty oraz określił w cenie podatek VAT w wysokości 
8%, tj. w wysokości jaka obowiązuje w przypadku wyrobów medycznych. Tymczasem zamawiający w 
SIWZ nie wymagał w poz. 1B wyrobu medycznego, w związku z powyższym oferta jest sprzeczna z 
treścią SIWZ. 
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-  koc o wymiarach 80x90 cm., który przy powierzchni 0,72 m2 ważył  504,5 g , to znaczy że   
 1 m2 koca waży 700,69 g- warunek w SIWZ 430g/m2 +/- 10g/m2 
 

d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Nie dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej 
 
Uzasadnienie wyboru – spośród ofert ważnych, nie odrzuconych , oferta była najtańsza i uzyskała 
najkorzystniejszą ilość punktów. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
Nie dokonano oceny i porównania złożonych ważnych ofert. 
 
g) Rozstrzygnięcie  postępowania. 
 
Postępowanie zostało unieważnione. 
uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP.  
uzasadnienie merytoryczne: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, obie złożone 
oferty zostały odrzucone. 
 

ZADANIE NR 3 
 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 1- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „UR-POLL” Urszula Bed narczyk-
Grabowska 
Ul. Demokracji 13 
78-320 Połczyn Zdrój 
Cena oferty brutto 6.949,50 zł. 
Oferta nr 3- Zakład Produkcji Pościeli „Świt” Izabela Wintoniak 
Ul. Błotna 5b 
65-133 Zielona Góra 
Cena oferty brutto 4.858,50 zł. 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 1 ofertę. 
Oferta nr 1- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „UR-POLL” Urszula Bed narczyk-
Grabowska 
Ul. Demokracji 13 
78-320 Połczyn Zdrój 
Cena oferty brutto 6.949,50 zł. 
Uzasadnienie prawne: na art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy PZP, gdyż nie odpowiada treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i nie można jej poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3. 
Uzasadnienie merytoryczne: Oferta nie odpowiada treści SIWZ z następujących powodów: 

-  ściereczka posiada wymiary 68,5 x53,5 cm – warunek  SIWZ  był 40x70 cm 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 3- Zakład Produkcji Pościeli „Świt” Izabela Wintoniak 
Ul. Błotna 5b 
65-133 Zielona Góra 
Cena oferty brutto 4.858,50 zł. 
Uzasadnienie wyboru – spośród ofert ważnych, nie odrzuconych, oferta była najtańsza i uzyskała 
najkorzystniejszą ilość punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
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Nr 
oferty 

Wykonawca Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 

Łączna ilość 
punktów 

3 Zakład Produkcji Pościeli „Świt” 
Izabela Wintoniak 

100,00 100,00 

 
 
Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 
21.10.2013 r. 
 
Informację otrzymują wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty. Informacja o wyborze ofert 
została również zamieszczona na stronie internetowej SPSK Nr 2 PUM oraz na tablicy ogłoszeń.       

 
 
Z poważaniem 
  
 
 
 
 

                                                                                DYREKTOR SPSK NR 2 PUM 


