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                                                                                                            Uczestnicy postępowania 

Nr sprawy ZP/18/2020 

Przedmiot postępowania:  
DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH 

do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ZAWIADOMIENIE 
 - O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

                                         - O ODRZUCENIU OFERTY 

                                         - O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
                         

               Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, działając na podstawie 

art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania, którego 

przedmiotem jest:  

DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH 
do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego                                                                                                                                                                                                                                                                                              

za najkorzystniejsze uznane zostały oferty n/wym. Wykonawców: 

1) w zakresie pakietu nr 1 – Płyny infuzyjne 
    BIALMED Sp. z o.o. – 02-546 Warszawa, ul. Kazimierzowska 46/48 lok.35 

    (Adres do korespondencji - 12-200 Pisz, ul. płk. Leona Silickiego 1) 

 
2) w zakresie pakietu nr 2 – Płyny do przepłukiwań 1 

    ALCON POLSKA Sp. z o.o. – 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15                                         

Uzasadnienie wyboru – są to oferty, które są zgodne z ustawą – Prawo zamówień publicznych, spełniają 

wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), a także uzyskały 

największą ilość punktów w ramach kryterium „cena”. 
 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 
 

pakiet nr 1- Płyny infuzyjne 
Nr 

oferty 
Wykonawca 

Liczba pkt.  
w kryterium “cena” 

Łączna ilość pkt. 

2 

BIALMED sp. z o.o. 
02-546 Warszawa, ul. Kazimierzowska 46/48/35 
adres do korespondencji:  
12-200 Pisz, ul. płk. Leona Silickiego 1) 

100,00 100,00 

 
pakiet nr 2 – Płyny do przepłukiwań 1 

Nr 
oferty 

Wykonawca 
Liczba pkt.  

w kryterium “cena” 
Łączna ilość pkt. 

1 
POLYMED POLSKA Sp. z o.o. 
05-082 Stare Babice, ul. Warszawska 320A 

Oferta pozostaje bez punktacji 
Oferta podlega odrzuceniu, gdyż Wykonawca zaoferował 

płyn OCUSALT 500 w butelce szklanej, pomimo iż 
wymogiem było zaoferowanie płynu w postaci worka 

zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji 

http://www.spkso.waw.pl/
mailto:klinika@spkso.waw.pl


2 

 

3 
ALCON POLSKA Sp. z o.o. 

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 
100,00 100,00 

   
 
Informacja o terminie zawarcia umowy. 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, Zamawiający może zawrzeć 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 umów ustala się na dzień 02 kwietnia 2021 r. 

 
                

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY 

– w zakresie pakietu nr 2 
 

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty złożonej w 

niniejszym postępowaniu w ramach pakietu nr 2 (Płyny do przepłukiwań 1) przez firmę : 
POLYMED POLSKA Sp. z o.o. - 05-082 Stare Babice, ul. Warszawska 320A 
 

Uzasadnienie: 
Wykonawca zaoferował płyn OCUSALT 500 w butelce szklanej, pomimo iż wymogiem było zaoferowanie 

płynu w postaci worka zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji. Ponadto w piśmie z dnia 29.01.2021 w 
ramach udzielonych wyjaśnień Zamawiający nie dopuścił opakowania w postaci szklanej butelki 

wyjaśniając przy tym, iż rodzaj opakowania musi być kompatybilny z posiadanym przez szpital aparatem 

do fakoemulsyfikacji CENTURION. Tym samym Zamawiający uznał, że oferta firmy Polymed Polska Sp. z 
o.o. nie spełnia wymagań określonych w SIWZ. 

 
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

- w zakresie pakietu nr 3 

W ramach prowadzonego postępowania Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania  

w zakresie pakietu  nr 3 (Płyny do przepłukiwań 2),  gdyż w ramach tego pakietu nie złożono 

żadnej oferty. 
Podstawa prawna – Art.93 ust.1 pkt.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843 ze zm.). 
 

 

 
                                                                                       Przewodniczący Komisji Przetargowej 

                                                                                                Naczelny Lekarz Szpitala 
                                                                                              dr n. med. Grażyna Broniek 


