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Drezdenko, dnia 14 kwietnia 2022 roku                                                                                                                                                                                                             

 

ZAWIADOMIENIE  

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I UNIEWAŻNIENIU 

w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę implantów do zabiegów ginekologicznych 

dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku,  

nr sprawy: PCZSzp/TP-MN/2/2022, 2022/BZP 00068627/01 z dnia 2022.02.25 

 

1. Zamawiający w trybie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej 
Ustawą, informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2022 r. dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych w przedmiotowym 
postępowaniu oraz unieważnienia.  

2. W terminie składania ofert, tj.: do dnia 11 marca 2022r., godz.: 10:00, złożono na platformie miniPortal 4 oferty. 

3. Wykonawcy składający ofertę nie podlegali wykluczeniu. 

4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego odrzucono jedną ofertę złożoną przez ABISS Poland          
Sp. z o.o., ul. Bagrowa 1, 30-733 Kraków w zakresie pakietu 3. 

5. W dniu 29.03.2022 prowadzono negocjacje z Wykonawcami w celu ulepszenia oferty. 

6. Pismem z dnia 31.03.2022 zakończono negocjacje oraz zaproszono Wykonawców do złożenia oferty dodatkowej. 

7. W terminie składania ofert dodatkowych, tj.: do dnia 7 kwietnia 2022r., godz.: 10:00, złożono na platformie 
miniPortal 2 oferty.  

8. Zamawiający w trybie art.239 ust.1 Ustawy dokonał oceny złożonych ofert, tj.: ofert złożonych w odpowiedzi 
na ogłoszenie o zamówieniu oraz ofert dodatkowych, w oparciu o przyjęte kryteria określone w dokumentach 
zamówienia:  

Streszczenie oceny i porównania złożonej oferty 

 

pakiet 1      
Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy   Oferowana cena 
brutto 

Uzyskana punktacja w 
kryterium cena 100% 

łączna punktacja 
A 

3 
 GIN-MEDICAL Sp. z o.o., ul. Piltza 43/28, 30-392 
Kraków  

       67 068,00 zł  4 członków Komisji x 
100,00pkt.= 400,00pkt. 

400,00 

4 
 POLHERNIA Beata Galos, ul. S. Kisielewskiego 4d, 
80-275 Gdańsk  

      104 976,00 zł  4 członków Komisji x 
63,89pkt.= 255,56pkt. 

255,56 

     

 pakiet 2      
Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy   Oferowana cena 
brutto 

Uzyskana punktacja w 
kryterium cena 100% 

łączna punktacja 
A 

2 
 Unitech Surgical Sp. z o.o., ul. Kalwaryjska 69/9, 30-
504 Kraków  

    270 270,00 zł  4 członków Komisji x 
100,00pkt.= 400,00pkt. 

400,00 

     

 pakiet 3      

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy   Oferowana cena 
brutto 

Uzyskana punktacja w 
kryterium cena 100% 

łączna punktacja 
A 

1 
 ABISS Poland Sp. z o.o., ul. Bagrowa 1, 30-733 
Kraków  

      48 600,00 zł  oferta odrzucona   

     

 pakiet 4  nie złożono żadnej oferty    

 
9. Najkorzystniejszą ofertę w poszczególnych pakietach złożyli następujący Wykonawcy: 

Pakiet 1 – GIN-MEDICAL Sp. z o.o., ul. Piltza 43/28, 30-392 Kraków 
Pakiet 2 - Unitech Surgical Sp. z o.o., ul. Kalwaryjska 69/9, 30-504 Kraków 

 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wykonawcy przedstawili wymagane oświadczenie 
na potwierdzenie, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu, we wskazanych pakietach złożyli ofertę 
najkorzystniejszą pod względem przyjętych kryteriów, spełniającą wymagania przedmiotowe wskazane przez 
Zamawiającego. 
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10. Zamawiający udzielił zamówienia publicznego Wykonawcy: 

• GIN-MEDICAL Sp. z o.o., ul. Piltza 43/28, 30-392 Kraków w zakresie pakietu 1 
• Unitech Surgical Sp. z o.o., ul. Kalwaryjska 69/9, 30-504 Kraków w zakresie pakietu 2 

 
11. Wyznaczono datę zawarcia umowy na dzień 20 kwietnia 2022 r.  

12. Zamawiający w trybie art. 260 ust. 1 Ustawy informuje, że unieważnienił postępowanie w zakresie: 

• pakietu 4 w trybie art. 255 pkt.1 Ustawy, ponieważ nie złożono żadnej oferty. 

Uzasadnienie: W terminie składania ofert w zakresie pakietu 4 nie złożono żadnej oferty. 

 

• pakietu 3 w trybie art. 255 pkt.2 Ustawy, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu. 
 
Uzasadnienie: W zakresie pakietu 3 Zamawiający odrzucił jedyną złożoną ofertę w trybie art. 226 ust. 1 pkt. 5 
Ustawy, ponieważ była niezgodna z warunkami zamówienia.  

 

Z poważaniem 

    
PREZES ZARZĄDU 

 
        Maciej Bak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W trybie art. 253 ust. 2  Ustawy, informację zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania  http://szpital-drezdenko.pl/kategoria/zamowienia-publiczne/ w dniu 14.04.2022 r. 
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