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Zielona Góra, dnia 26/07/2019 

Wykonawcy 

ubiegający się o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia   

INFORMACJA  

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

W ZAKRESIE 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8  CZĘŚCI ZAMÓWIENIA  

ORAZ  

O UNIEWAŻNIENIU 5 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA  

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

informuję, że w dniu 26 lipca  2019 r. dokonano następujących czynności w/w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego: 

 

1 część zamówienia: 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę – Sysmex 

Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa, cena brutto: 83 790,00 złotych, termin 

jednorazowej dostawy: 2 dni robocze od dnia złożenia zamówienia. Zgodnie z wynikami oceny ofert 

przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w/w oferta 

uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit a) 

ustawy Pzp. Kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ była cena (60%) oraz termin wykonania 

jednorazowej dostawy (40%).  

  

Nr 

oferty 

 

Firma(nazwa) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce 

zamieszkania i adres  nazwisko oraz adres wykonawcy 

Liczba 

punktów  

w kryterium  

cena (C) 

Liczba punktów  

w kryterium 

termin 

wykonania 

jednorazowej 

dostawy (Td) 

Łączna liczba 

punktów 

przyznanych 

ofercie 

2 

Sysmex Polska Sp. z o.o. 

 Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa 

 cena brutto: 83 790,00 złotych 

termin jednorazowej dostawy:  

60,00 40,00 100,00 



POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/01/2019 

„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do laboratorium SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze wraz z dzierżawą sprzętu” 

 

 

 

 

2 26 lipca 2019 

      

 

2 dni robocze od dnia złożenia zamówienia. 

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 

Informacja o środkach ochrony prawnej: na w/w rozstrzygnięcia w postępowaniu przysługują 

środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. 

 2 część zamówienia:  

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę – Lidia 

Zajkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: P.P.H.U. LIMARCO LIDIA 

ZAJKOWSKA, ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo, cena brutto: 24 050,84 złotych, termin 

jednorazowej dostawy: 2 dni robocze od dnia złożenia zamówienia. Zgodnie z wynikami oceny ofert 

przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w/w oferta 

uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit a) 

ustawy Pzp. Kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ była cena (60%) oraz termin wykonania 

jednorazowej dostawy (40%).  

  

Nr 

oferty 

 

Firma(nazwa) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce 

zamieszkania i adres  nazwisko oraz adres wykonawcy 

Liczba 

punktów  

w kryterium  

cena (C) 

Liczba punktów  

w kryterium 

termin 

wykonania 

jednorazowej 

dostawy (Td) 

Łączna liczba 

punktów 

przyznanych 

ofercie 

1 

P.P.H.U. LIMARCO LIDIA ZAJKOWSKA 

 ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo 

cena brutto: 24 050,84 złotych 

termin jednorazowej dostawy:  

2 dni robocze od dnia złożenia zamówienia 

60,00 40,00 100,00 

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 

Informacja o środkach ochrony prawnej: na w/w rozstrzygnięcia w postępowaniu przysługują 

środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. 

3 część zamówienia:  

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę – Lidia 

Zajkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: P.P.H.U. LIMARCO LIDIA 
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ZAJKOWSKA, ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo, cena brutto: 111 143,46 złotych, termin 

jednorazowej dostawy: 2 dni robocze od dnia złożenia zamówienia. Zgodnie z wynikami oceny ofert 

przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w/w oferta 

uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit a) 

ustawy Pzp. Kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ była cena (60%) oraz termin wykonania 

jednorazowej dostawy (40%).  

  

Nr 

oferty 

 

Firma(nazwa) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce 

zamieszkania i adres  nazwisko oraz adres wykonawcy 

Liczba 

punktów  

w kryterium  

cena (C) 

Liczba punktów  

w kryterium 

termin 

wykonania 

jednorazowej 

dostawy (Td) 

Łączna liczba 

punktów 

przyznanych 

ofercie 

1 

P.P.H.U. LIMARCO LIDIA ZAJKOWSKA 

ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo 

cena brutto: 111 143,46 złotych 

termin jednorazowej dostawy:  

2 dni robocze od dnia złożenia zamówienia 

60,00 40,00 100,00 

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 

Informacja o środkach ochrony prawnej: na w/w rozstrzygnięcia w postępowaniu przysługują 

środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. 

4 część zamówienia:  

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę – Lidia 

Zajkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: P.P.H.U. LIMARCO LIDIA 

ZAJKOWSKA, ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo, cena brutto: 23 449,03 złotych, termin 

jednorazowej dostawy: 2 dni robocze od dnia złożenia zamówienia. Zgodnie z wynikami oceny ofert 

przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w/w oferta 

uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit a) 

ustawy Pzp. Kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ była cena (60%) oraz termin wykonania 

jednorazowej dostawy (40%).  

  

Nr 

oferty 

 

Firma(nazwa) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce 

zamieszkania i adres  nazwisko oraz adres wykonawcy 

Liczba 

punktów  

w kryterium  

cena (C) 

Liczba punktów  

w kryterium 

termin 

wykonania 

jednorazowej 

dostawy (Td) 

Łączna liczba 

punktów 

przyznanych 

ofercie 

1 

P.P.H.U. LIMARCO LIDIA ZAJKOWSKA 

 ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo 

cena brutto: 23 449,03 złotych 

60,00 40,00 100,00 
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termin jednorazowej dostawy:  

2 dni robocze od dnia złożenia zamówienia 

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 

Informacja o środkach ochrony prawnej: na w/w rozstrzygnięcia w postępowaniu przysługują 

środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. 

5 część zamówienia:  

Unieważnienie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 5 część zamówienia na 

podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), z uwagi na fakt że do dnia 17 lipca 2019 r. do godziny 09:00, a więc 

do upływu terminu wyznaczonego w dokumentacji przetargowej na składanie ofert, nie złożono 

żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

6 część zamówienia:  

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę – „Bio – Ksel” 

Sp. z o.o., ul. Kaliowa 3, 86-300 Grudziądz, cena brutto: 33 552,00 złotych, termin jednorazowej 

dostawy: 2 dni robocze od dnia złożenia zamówienia. Zgodnie z wynikami oceny ofert 

przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w/w oferta 

uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit a) 

ustawy Pzp. Kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ była cena (60%) oraz termin wykonania 

jednorazowej dostawy (40%).  

  

Nr 

oferty 

 

Firma(nazwa) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce 

zamieszkania i adres  nazwisko oraz adres wykonawcy 

Liczba 

punktów  

w kryterium  

cena (C) 

Liczba punktów  

w kryterium 

termin 

wykonania 

jednorazowej 

dostawy (Td) 

Łączna liczba 

punktów 

przyznanych 

ofercie 

4 

„Bio – Ksel” Sp. z o.o. 

ul. Kaliowa 3, 86-300 Grudziądz 

cena brutto: 33 552,00 złotych  

termin jednorazowej dostawy:  

2 dni robocze od dnia złożenia zamówienia. 

60,00 40,00 100,00 

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 
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Informacja o środkach ochrony prawnej: na w/w rozstrzygnięcia w postępowaniu przysługują 

środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. 

7 część zamówienia: 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę – Abbott 

Laboratories Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 21 B, 02-676 Warszawa, cena brutto: 308 826,05 złotych, 

termin jednorazowej dostawy: 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Zgodnie z wynikami 

oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, 

w/w oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 

5 lit a) ustawy Pzp. Kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ była cena (60%) oraz termin 

wykonania jednorazowej dostawy (40%).  

  

Nr 

oferty 

 

Firma(nazwa) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce 

zamieszkania i adres  nazwisko oraz adres wykonawcy 

Liczba 

punktów  

w kryterium  

cena (C) 

Liczba punktów  

w kryterium 

termin 

wykonania 

jednorazowej 

dostawy (Td) 

Łączna liczba 

punktów 

przyznanych 

ofercie 

3 

Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. 

 ul. Postępu 21 B, 02-676 Warszawa 

cena brutto: 308 826,05 złotych 

termin jednorazowej dostawy:  

5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia 

60,00 40,00 100,00 

 

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 

Informacja o środkach ochrony prawnej: na w/w rozstrzygnięcia w postępowaniu przysługują 

środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. 

8 część zamówienia: 

 Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy pzp odrzucono ofertę nr 5 złożoną przez Wykonawcę - 

SANLI POLSKA Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 30, 62-052 Nowiny, z uwagi na fakt, iż jej treść nie 

odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający w sposób 

jednoznaczny w SIWZ w ROZDZIALE – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w zakresie 8 części 

zamówienia w pkt 3 wymagał „Probówki wykonane z tworzywa sztucznego bezpieczne w obsłudze, 

transporcie i utylizacji”. Wykonawca zaoferował probówki o nr katalogowym VG16085R, które 

zgodnie z katalogiem (dołączonym do oferty) są wykonane ze szkła. W załączniku  nr 5h do SIWZ - 
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formularz cenowy pkt 5 Zamawiający wskazał „Prob. do oznaczania OB met. logarytmiczną 

manualną o pojemn. 1,5 – 2,0 ml”  zgodnie z nr katalogowym VG16085R Wykonawca zaproponował 

probówki o objętości 1,28 ml. W pkt 11 powyższego formularza cenowego Zamawiający wymagał 

„Igły systemowe o wym. 0,7; 0,8; 0,9 i długości ostrza 38 mm” w/w Wykonawca w formularzu 

cenowym podał jeden nr katalogowy MSNO.8 zgodnie z dołączonym katalogiem zaoferował tylko 

igły o wymiarach 0,8 i długości ostrza 38 mm, natomiast nie zaoferował igieł o wymiarach 0,7 i 0,9. 

W związku z powyższym w ocenie Zamawiającego oferta Wykonawcy - SANLI POLSKA Sp. z o.o. 

nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającego w SIWZ, tym samym podlega odrzuceniu. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę – Grażyna 

Konecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: GRAŻYNA KONECKA DIAG - MED,  

ul. Modularna 11A/H3, 02-238 Warszawa, cena brutto: 51 640,20 złotych, termin jednorazowej 

dostawy: 2 dni robocze od dnia złożenia zamówienia. Zgodnie z wynikami oceny ofert 

przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w/w oferta 

uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit a) 

ustawy Pzp. Kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ była cena (60%) oraz termin wykonania 

jednorazowej dostawy (40%).  

  

Nr 

oferty 

 

Firma(nazwa) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce 

zamieszkania i adres  nazwisko oraz adres wykonawcy 

Liczba 

punktów  

w kryterium  

cena (C) 

Liczba punktów  

w kryterium 

termin 

wykonania 

jednorazowej 

dostawy (Td) 

Łączna liczba 

punktów 

przyznanych 

ofercie 

5 

SANLI POLSKA Sp. z o.o. 

 ul. Przemysłowa 30, 62-052 Nowiny 

cena brutto: 40 631,13 złotych 

termin jednorazowej dostawy: 

1 dzień roboczy od dnia złożenia zamówienia. 

Nie dokonano oceny. 

Oferta odrzucona na podstawie  

art. 89 ust. 1 pkt  2) ustawy Pzp. 

6 

GRAŻYNA KONECKA DIAG – MED. 
ul. Modularna 11A/H3, 02-238 Warszawa, 

cena brutto: 51 640,20 złotych 

termin jednorazowej dostawy:  

2 dni robocze od dnia złożenia zamówienia 

60,00 40,00 1000 

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

W postępowaniu odrzucono ofertę Wykonawcy - SANLI POLSKA Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 30, 

62-052 Nowiny. 

Informacja o środkach ochrony prawnej: na w/w rozstrzygnięcia w postępowaniu przysługują 

środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. 

Podstawa prawna: 
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Art. 91 ust. 1 ustawy Pzp - „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia”; 

Art. 2 pkt 5 lit a) ustawy Pzp – „(…) najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę: a) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub 

kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego w szczególności w przypadku zamówień w zakresie działalności 

twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący lub która najlepiej spełnia kryteria inne niż 

cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała albo(…)”. 

Dokument podpisał: 

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze 

 

Zamieszczono – strona internetowa 


