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SzNSPZOZ.N-ZP-372-26/12

                                                                        Wykonawcy, którzy złożyli oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty / 
unieważnieniu  postępowania 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz.  U.  z  2010  roku  Nr  113,  poz.  759  ze  zm.)  zamawiający  zawiadamia  o  wyborze 
najkorzystniejszej oferty/ unieważnieniu postępowania.

I. Zamawiający:
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2.

II. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: dostawa opatrunków

III. Wybór najkorzystniejszej oferty / unieważnieniu postępowania:

1. Oznaczenie oferty częściowej: Zestaw 1
2. Wykonawca: Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice
3. Cena brutto oferty wybranej: 46 958,40 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.Pozostałe złożone oferty: 

Nr 
oferty

Nazwa firmy, siedziba i adres Wykonawcy Ilość przyznanych 
punktów w 

kryterium cena

Suma przyznanych punktów

3 Tesora, Marzena Paczyńska, ul. Sucha 65/1, 
43-300 Bielsko-Biała

85,32 85,32

1. Oznaczenie oferty częściowej: Zestaw 2
2. Wykonawca: --------
3. Cena brutto oferty wybranej: ------- 
4. Postępowanie w zakresie zestawu 2 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. 
z  art.  146  ust.  6  ustawy  PZP.  Postępowanie  jest  obarczone  niemożliwą  do  usunięcia  wadą 
uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  w  sprawie  zamówienia 
publicznego.  Zamawiający  wymagał  zaoferowania  z  poz.  21  zestawu  2   elastycznej  opaski 
podtrzymującej o właściwościach kohezyjnych impregnowanej lateksem o wymiarach 6 cm na 20 
cm. Po otwarciu ofert okazało się, że opaski o właściwościach wskazanych przez Zamawiającego 
nie  są  produkowane  w  wymiarach  6  cm  na  20  cm,  a  w  wymiarach  6  cm  na  20  m.  Część 
wykonawców, którzy złożyli oferty zaoferowała w poz. 21 zestawu 2 opaski o wymiarach 6 cm na 
20 m, które są dostępne na rynku a część oferentów opaski o wymiarach 6 cm na 20 cm, których 
zakupienie jest niemożliwe. Zaniechanie unieważnienia postępowania doprowadziłoby do sytuacji, 



w której  Zamawiający byłby zobowiązany do odrzucenia,  jako niezgodnych z SIWZ ofert  tych 
wykonawców, którzy zaoferowali  opaski  o prawidłowym wymiarze 6 cm na 20 m i  dokonania 
wyboru  najkorzystniejszej  oferty  spośród  ofert  tych  wykonawców,  którzy  zaoferowali  produkt 
nieistniejący, którego dostarczenie jest obiektywnie niemożliwe. Umowa o świadczenie niemożliwe 
jest  nieważna  na  podstawie  art.  387  §  1  k.c.  W tej  sytuacji  zostały  spełnione  przesłanki  do 
unieważnienia postępowania na podstawie art. 97 ust. 1 pkt. 7 w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy PZP. 
Stanowisko Zamawiającego jest zgodne z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej (por. m.in. 
wyrok KIO z 19 stycznia 2011 r. KIO 34/11, wyrok KIO z 5 marca 2012 r. KIO 356/12).

1. Oznaczenie oferty częściowej: Zestaw 3
2. Wykonawca: Skamex Sp. z o.o., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
3. Cena brutto oferty wybranej: 33 161,94 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.Pozostałe złożone oferty: 

Nr 
oferty

Nazwa firmy, siedziba i adres Wykonawcy Ilość przyznanych 
punktów w 

kryterium cena

Suma przyznanych punktów

4
Ultra – Med Sp. z o.o., ul. Kossaka 49, 20-358 
Lublin

26,19 26,19

1. Oznaczenie oferty częściowej: Zestaw 4
2. Wykonawca: Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice
3. Cena brutto oferty wybranej: 320,76 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.Pozostałe złożone oferty: Złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

W niniejszym postępowaniu środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z „Działem VI Środki 
ochrony prawnej” ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


