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SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 
ul. M. SKŁODOWSKIEJ 26, 48-100 GŁUBCZYCE 

 
 
 

Głubczyce, dnia 02.03.2009r. 
 

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA,  ODRZUCENIU OFERT 

 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:  
na Dostaw ę odczynników biochemicznych wraz z dzier Ŝawą analizatora wieloparametrowego z 
wyposa Ŝeniem dodatkowym  PN/1/I/2009 

I. UZNANIU ZA OFERTE NAJKORZYSTNIEJSZĄ 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. – dalej Pzp) w imieniu Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Głubczycach informuję, Ŝe w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego we wskazanym zakresie po dokonaniu oceny spełniania: 
warunków podmiotowych wymaganych od Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym 
postępowaniu oraz warunków przedmiotowych wybrano ofertę złoŜoną przez:  

PZ CORMAY S.A. 
05-092 Warszawa  ul. Wiosenna 22 

 
z ceną brutto  148.496,41 zł 

uzasadnienie wyboru - wybrano ofertę spełniająca wymogi siwz z najniŜszą ceną,  

Streszczenie oceny i porównanie złoŜonych ofert 

Nr Firma(nazwa) lub nazwisko oraz Cena oferty Termin Liczba pkt 
ofert oferenta w zł wykonania  

1. 

POINTE SCIENTIFIC POLSKA 
Sp.zo.o.      02-956 Warszawa  
ul. Rumiana 76 

 

172.350,85 zł 36 miesięcy 86,16 pkt 

2. 

BioMaxima S.A. 
20-460 Lublin   
 ul. Mireckiego 29-31 

Oferta odrzucona 
Oferta 

odrzucona 
Oferta odrzucona 

3. 

PZ CORMAY S.A. 
05-092 Warszawa 
 ul. Wiosenna 22 
 

148.496,41 zł 36 miesięcy 100 pkt 

II. ODRZUCENIU OFERT 
      Zamawiający informuje, Ŝe oferta nr 2 złoŜona przez Wykonawcę BioMaxima S.A.  

 20-460 Lublin   ul. Mireckiego 29-31 została  odrzucona  z przedmiotowego postępowania.  
 
Podstawa prawna odrzucenia oferty 
Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
 

Uzasadnienie odrzucenia oferty 
Zgodnie z regulacją zamieszczoną w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP „Zamawiający odrzuca 
ofertę, jeŜeli:  
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”  
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Zgodnie z zapisem zawartym w zał. Nr 3  pozycji 21 specyfikacji, Wykonawca zobligowany był 
potwierdzić spełnienie , opisać parametr : „Automatyczne rozcieńczenie próbek badanych po 
przekroczeniu liniowości metody do co najmniej 1:100” 
 
Wykonawca składający ofertę nr 2 nie spełnił w/w wymogu. Opisał on bowiem parametr jako: 
„Automatyczne rozcieńczenie próbek badanych po przekroczeniu liniowości metody do co najmniej 
1:1” 
  
Zamawiający w SIWZ nie dopuszczał moŜliwości zmiany parametru. 
Z uwagi, na fakt niezastosowania się Wykonawcy do wymogów zawartych w specyfikacji, nie jest 
moŜliwe porównanie oferty nr 2 z innymi ofertami złoŜonymi w przedmiotowym postępowaniu w 
oparciu o zał. Nr 3 poz. 21r zamieszczony przez Zamawiającego w specyfikacji.  
 
W związku z powyŜszym, oferta nr 2 złoŜona przez w/w Wykonawcę została odrzucona          z 
przedmiotowego postępowania, poniewaŜ przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP w sposób 
bezwzględny nakłada na Zamawiającego obowiązek odrzucenia oferty której treść nie odpowiada 
treści SIWZ. 
 

Z powaŜaniem 

                                                             Z-ca Dyrektora SPZOZ Głubczyce 
                                                                Adam Jakubowski 

 
……………………… 

 
Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złoŜyli oferty. 
2. Tablica ogłoszeń 

      3. www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl 
 


