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                                                                                                  Wszyscy uczestnicy postępowania   
      

          
Nr sprawy ZP/07/2021                                                                                 

Przedmiot postępowania:  
DOSTAWA JAŁOWYCH DRENUJĄCYCH IMPLANTÓW JASKROWYCH Z ZASTAWKĄ I BEZ ZASTAWKI 

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 jałowych drenujących 

implantów jaskrowych, za najkorzystniejszą uznana została oferta n/wym. Wykonawcy: 

w zakresie pakietu nr 2 – Implant drenujący jaskrowy – bez zastawki 

 
EFmed Sp. z o. o. 

80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 100 
 

      
       Uzasadnienie wyboru –– jest to oferta, która spełniła wszystkie wymogi ustawy – Prawo zamówień 

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

pakietu nr 2. 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 

       Nr 
oferty 

 
Wykonawca 

Liczba pkt w 
kryterium 

“cena” 

Ilość pkt 
przyznanych  
w  kryterium 

„jakość” 

Łączna 
ilość pkt. 

 

       pakiet nr 2 – implant drenujący jaskrowy  - bez zastawki 

      1        
EFmed Sp. z o. o. 

80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 100 
50,00 50,00 100,00 
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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 28.09.2021 r. 

 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY 

w zakresie pakietu nr 1 

       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: 

MDT Sp. z o. o.    

30-383 Kraków, ul. Skośna 12A           
                                                                                                                                                                                                    

  w zakresie pakietu nr 1 – Implant drenujący jaskrowy - zastawkowy 
 

         UZASADNIENIE:  W terminie wyznaczonym na składanie ofert, tj. do dnia 01.09.2021 r. do godz.     
         09:30 nie dostarczono próbek implantów do testowania w ramach oceny kryterium „jakość”.      

         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 implantów dostarczane do dokonania oceny jakościowej SWZ nie   

         podlegały uzupełnieniu. 
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

w zakresie pakietu nr 1 

         Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 1, gdyż jedyna     

         oferta złożona w ramach postępowania przez firmę MDT 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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