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 Samodzielny Publiczny  
Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy 
ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz 

tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209 
e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl 

NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000 
Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007  BGK 

Znak sprawy: 14/2018 
Bydgoszcz, dnia 19 październik 2018 r. 

 
Egz. poj. 
 
wg rozdzielnika 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego 
jednorazowego użytku, w tym: cewnik do nakłucia płodowego, filtry do respiratora, igła Hubera, igła do 
znieczuleń, ustnik do spirometrii, akcesoria do fizykoterapii, woda sterylna, dozownik tlenu”. Ogłoszenie w 
Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 616656-N-2018 z dnia 13.09.2018 r., stronie internetowej 
Zamawiającego www.szpital-msw.bydgoszcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY, UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ORAZ WYBORZE OFERTY 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 
I. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) odrzucił ofertę niżej wymienionego Wykonawcy: 

 
Pakiet nr 1 – oferta nr 4   Meringer Sp. z o.o. 

ul. Dobrzecka 95/8a , 62-800 Kalisz 
 

Uzasadnienie: Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca 
zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową brutto 1.992,60 zł., która stanowi 35,14% 
wartości szacunkowej powiększonej o podatek VAT tj. 5.670,00 zł brutto. Zamawiający w dniu 03 października 
2018 r. wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień, w tym do złożenia dowodów, dotyczących elementów 
oferty mających wpływ na wysokość ceny w terminie do 09 października 2018 r. do godz. 13:00. Wykonawca 
w wymaganym terminie nie złożył wyjaśnień, dopiero w dniu 12 października 2018 r. Wykonawca przesłał 
Zamawiającemu wiadomość email, jednakże Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny powinny zostać przesłane w 
formie pisemnej, ponadto Wykonawca nie złożył oświadczenia dotyczącego przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, nie uzupełnił go także na wezwanie Zamawiającego w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego w związku w powyższym na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 Wykonawca 
podlega także wykluczeniu ponieważ nie wykazał braku podstaw wykluczenia. Wobec powyższego 
Zamawiający postanowił jak wyżej. 
 

II. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, dokonał wyboru najkorzystniejszej 
oferty, jaką jest: 

 
Pakiet nr 2, 7 – oferta nr 2  Medtronic Poland Sp. z o.o. 

ul. Polna 11, 00-633 Warszawa 
 
Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą wg przyjętych kryteriów oceny ofert, 
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta uzyskała następującą ilość punktów 
 

Pakiet 
Cena ofertowa 

brutto 
Ilość punktów 

2 1 700,35 95,00 

7 5 637,60 95,00 

 
Pakiet nr 3 – oferta nr 3 „Hammermed Medical Polska Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością” Spółka komandytowa 
ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź 
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Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą wg przyjętych kryteriów oceny ofert, 
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta z ceną brutto: 6.052,84 zł uzyskała 
najwyższą ilość punktów, tj. 90,00. 
 
Pakiet nr 4 – oferta nr 5   Balton Sp. z o.o. 

ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa 
 
Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą wg przyjętych kryteriów oceny ofert, 
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta z ceną brutto: 4.445,28 zł uzyskała 
najwyższą ilość punktów, tj. 100,00. 

 
III. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnił 
postępowanie o zamówienie publiczne w zakresie pakietu nr 5, 6 z uwagi na nie złożenie żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu. 
 
Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnił 
postępowanie o zamówienie publiczne w zakresie pakietu nr 1 ponieważ cena najkorzystniejszej oferty 
przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 
IV. Zamawiający, zgodnie z zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy, informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, uczestniczyli poniżej wymienieni 
Wykonawcy: 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy 

1 
Rovers Polska Sp. z o.o. 
ul. Stołeczna 10, 05-501 Piaseczno 

2 
Medtronic Poland Sp. z o.o. 
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa 

3 
„Hammermed Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka 
komandytowa 
ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź 

4 
Meringer Sp. z o.o. 
ul. Dobrzecka 95/8a , 62-800 Kalisz 

5 
Balton Sp. z o.o. 
ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa 

 
Streszczenie oceny i porównania ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym z kryterium oceny 
ofert i łączną punktację: 

Nr pakietu Nr oferty 
Ilość punktów 
w kryterium 
cena (60%) 

Ilość punktów w 
kryterium 

termin dostawy 
(30%) 

Ilość punktów w 
kryterium termin 
płatności (10%) 

Razem 

1 
1 

Postępowanie unieważnione 
4 

2 2 60,00 25,00 10,00 95,00 

3 3 60,00 20,00 10,00 90,00 

4 5 60,00 30,00 10,00 100,00 

7 2 60,00 25,00 10,00 95,00 

 
V. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym z art. 94 ustawy. 

 
 

Dyrektor 
SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy 

 
 

 dr n. med. Marek Lewandowski 
/podpis na oryginale/ 


