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                                                                                                  Wszyscy uczestnicy postępowania   
      

          
Nr sprawy ZP/05/2021                                                                                 

Przedmiot postępowania:  

DOSTAWA NARZĘDZI WIELORAZOWYCH DO MIKROCHIRURGII OKA 
do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego 

 
 

ZAWIADOMIENIE  

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
                         

                Zamawiający tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, działając na 
podstawie art. 253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie 
podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt.1 ustawy Pzp) na dostawę narzędzi wielorazowych do 

mikrochirurgii oka, za najkorzystniejsze uznane zostały oferty n/wym. Wykonawców: 

1. w zakresie pakietu nr 1 – Narzędzia do zabiegów usunięcia zaćmy 
            SFERA PPHU Sergiej Sołowiew 

                   93-342 Łódź, ul. Radosna 2/11 
 

2. w zakresie pakietu nr 3 – Narzędzia do zabiegów usunięcia zaćmy metodą 

fakoemulsyfikacji                              
                   ABJ-Vision Sp. z o. o. 

                   95-041 Gałków Duży, ul. Główna 76 
      

       Uzasadnienie wyboru –– są to oferty, które spełniają wszystkie wymogi ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), a także uzyskały 
najkorzystniejszy bilans punktowy w ramach kryterium „cena” oraz „jakość i funkcjonalność” - w 

odniesieniu do poszczególnych pakietów. 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 

       Nr 
oferty 

 
Wykonawca Liczba pkt w 

kryterium “cena” 

Ilość pkt przyznanych  
w  kryterium „jakość  

i funkcjonalność” 

Łączna ilość 
pkt. 

 
       pakiet nr 1 – Narzędzia do zabiegów usunięcia zaćmy 

      1        
SFERA PPHU Sergiej Sołowiew 
93-342 Łódź, ul. Radosna 2/11 

 

50,00 

  

50,00 100,00 
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pakiet nr 3 – Narzędzia do zabiegów usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji 

1 
CONSULTRONIX S.A. 
32-083 Balice, ul. Przemysłowa 17 

 

24,37 
 

 

45,00 69,37 

2 
ABJ-VISION Sp. z o. o. 

95-041 Gałków Duży, Główna 76 

 

50,00 
 

 

45,00 95,00 

                    

   

Informacja o terminie zawarcia umowy. 

Zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiera umowę w 

sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

W tej sytuacji termin zawarcia umowy ustala się na dzień 31 sierpnia 2021 r. 

 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY 

w zakresie pakietu nr 2 

       Zamawiający informuje jednocześnie, że na podstawie art. 256 ust.1, pkt.5)  ustawy z dnia 11 września  

       2019 r. – Prawo zamówień publicznych podjęta została decyzja o odrzuceniu oferty firmy: 

AESCULAP CHIFA Sp. z o. o.    

64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14           
                                                                                                                                                                                                    

  w zakresie pakietu nr 2 – Narzędzia do mikrochirurgii oka 

 
         UZASADNIENIE:  W terminie wyznaczonym na składanie ofert, tj. do dnia 14.07.2021 r. do godz.     

         09:30 nie dostarczono próbek narzędzi do testowania w ramach oceny kryterium „jakość i     
         funkcjonalność”. Zamawiający nie mógł wezwać Wykonawcę do uzupełnienia brakujących   

         przedmiotowych środków dowodowych na podstawie art. IV ust.2, gdyż zgodnie z zapisem art. IV    
         ust. 3 SWZ próbki oferowanych narzędzi dostarczane do dokonania oceny jakościowej SWZ nie   

         podlegały uzupełnieniu. 

 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

w zakresie pakietu nr 2 

         Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 2, gdyż jedyna     

         oferta złożona w ramach postępowania przez firmę AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. podlegała   

         odrzuceniu.  
         Podstawa prawna -art. 255 pkt.2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień    

         publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 219) 
          

 

                                                                                     Przewodniczący Komisji Przetargowej 
                                                                                              Naczelny Lekarz Szpitala 
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