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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach 
Ul. Szpitalna 54 
16 – 400 Suwałki 

  Suwałki dnia: 2020-04-15 

Wszyscy uczestnicy postępowania  
1/PN/2020 
 

SPROSTOWANIE DO P O W I A D O M I E N I A 

o wyborze najkorzystniejszej oferty Z DNIA 07/04/2020R. 

Szanowni Państwo, 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w 
trybie przetarg nieograniczony na: 

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych, preparatów dezynfekcyjnych na 
potrzeby  Samodzielnego Publicznego  Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach 

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: 

pakiet 42 

Jest: 

Bialmed Sp. z o.o. 

Kazimierzowska 46/48/35 

02-546 Warszawa 

na: 

pakiet 42 za cenę 247.95 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 

Powinno być:  

Unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakiet 1, 1A, 1F, 3, 7, 11, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38A, 
38B, 38C, 38D, 41, 42, 42C, 43, 45, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59A, 59B, 59C, 59E, 59F, 60, 61, 63   - 
postępowanie unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 
2004 roku - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu (…). 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: 

Lp.: 
Nr oferty, nazwa i adres 

wykonawcy: 
Uzasadnienie odrzucenia oferty: 

1 

Oferta nr 14 

Bialmed Sp. z o.o. 

Kazimierzowska 46/48/35 

02-546 Warszawa 

Art. 90. ust.3  
Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie 
udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze 
złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 
cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia w zakresie 
zadania 42 
 
Uzasadnienie:  
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Zamawiający pismem z dnia 26/03/2020r. wezwał Wykonawcę 
do  złożenia wyjaśnień w przypadku rażąco niskiej ceny w 
zakresie m.in. pakietu 42. 
Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wyjaśnienia, w 
których poinformował, iż w wycenie w pakietu 42 wystąpiły błędy 
i zaoferowana przez Wykonawcę cena jest rażąco niska. 
 
W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.  
 

 

Pakiet 59D 

Bialmed Sp. z o.o. 

Kazimierzowska 46/48/35 

02-546 Warszawa 

na: 

pakiet 59D za cenę 445.80 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa 
powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z 
zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, 
określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 

 

Z poważaniem 

 

Irena Mickiewicz 

Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego  

Zespołu Opieki Paliatywnej  

im. Jana Pawła II  

w Suwałkach 

 


