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Wykonawcy, którzy złożyli oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zestawu 1/
wyborze oferty w zakresie zestawu 2

Szpital  Neuropsychiatryczny im. Prof.  M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 zawiadamia o unieważnieniu postępowania w 
zakresie zestawu 1 i wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zestawu 2 w postępowaniu na 
dostawę środków dezynfekcyjnych.

Zestaw 1
Na  podstawie  art.  93  ust.  3  pkt  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  –  Prawo  zamówień 
publicznych  (tj.  Dz.U.  Nr  171  z  2008  roku,  poz.  1058  ze  zm)  zamawiający  zawiadamia  o 
unieważnieniu postępowania.
Postępowanie w zakresie zestawu 1 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej 
umowy. 
W opisie przedmiotu zamówienia w zestawie 1 poz. 6 Zamawiający postawił wymogi, których nie 
jest w stanie spełnić żaden dostępny na rynku produkt. Wskazany w opisie preparat Esept również 
nie  zawiera  wymaganego  nadtlenku  wodoru  QAV  i  kwasów  organicznych.  Wykonawcy  nie 
występowali o wyjaśnienie treści SIWZ ani też nie skorzystali ze środków ochrony prawnej.

Zestaw 2
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz.U.  Nr  171  z  2008  roku,  poz.  1058  ze  zm.)  zamawiający  zawiadamia  o  wyborze 
najkorzystniejszej oferty.

III. Wybór najkorzystniejszej oferty:

1. Oznaczenie oferty częściowej: (jeżeli dotyczy) Zestaw 2
2. Wykonawca: Agnieszka Maślik, Paweł Piechowicz 
Hurtownia Sprzętu Medycznego i Rehabilitacyjnego LUBMEDICAL s. c. 
ul. Zemborzycka 10, 20-450 Lublin
3. Cena oferty wybranej: 130 472,32 zł, 

4.  Uzasadnienie  wyboru:  oferta  wykonawcy  odpowiada  wymogom  określonym  w  ustawie
z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  Zamówień  Publicznych  oraz  w  SIWZ  i  uzyskała
100 punktów.
5.Złożono jedną ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

Zgodnie  z  art.  180  ust.  1  i  2  Prawa  zamówień  publicznych  mogą  Państwo  wnieść  protest  
w ciągu  7  dni  od  dnia,  w którym  powzięli  Państwo  lub  mogli  Państwo powziąć  wiadomość  
o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu


