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PCZ/ZP/174/2022 

Dotyczy: „Dostawa sprzętu do rehabilitacji onkologicznej dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”. 

PCZ/ZP/3331/3/2022 

 

 
ZAWIADOMIEINIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PAKIECIE NR 4, ODRZUCENIU 

OFERTY NR 3 W PAKIECIE NR 4 ORAZ WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PAKIECIE NR 4 
 
 

I. Działając na podstawie art. 16 oraz art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) 

„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym pod nazwą „Dostawa sprzętu do rehabilitacji onkologicznej 

dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach unieważnia czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz 

zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny i badania ofert w Pakiecie nr 4. 

W dniu 24.05.2022 r. Wykonawca dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty nr 3, Technomex Sp. z o.o., ul. Szparagowa 15, 

44-141 Gliwice, w pakiecie nr 4. Po ponownej analizie dokumentów oraz mając na uwadze dochowanie należytej staranności w 

badaniu ofert Zamawiający dopatrzył się w poz. I.7 (Warunki ogólne) Formularza cenowego oraz parametrów technicznych – 

Załącznik nr 2 do SWZ, iż Wykonawca wpisał, w kolumnie „Parametry oferowane przez Wykonawcę” zgłoszenie do URPLWM i PB w I 

klasie, dla zaoferowanego sprzętu w pakiecie nr 4, a nie jak wymagał Zamawiający w klasie co najmniej II a.  

 

II.  Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo Zamówień Publicznych, „Poddębickie Centrum Zdrowia” 

Sp. z o.o. w Poddębicach informuje, iż w postępowaniu odrzucono ofertę nr 3, Technomex Sp. z o.o., ul. Szparagowa 15, 44-141 

Gliwice, w pakiecie nr 4. 

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo Zamówień Publicznych – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest 

niezgodna z warunkami zamówienia. 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wymagał w Formularzu cenowym oraz parametrach technicznych – Załącznik nr 2 do SWZ, w 

pkt I.7 (Warunki ogólne), aby zaoferowany sprzęt opisany w pakiecie nr 4 został „zgłoszony do URPLWM i PB w Polsce jako wyrób 

medyczny w klasie co najmniej II a lub posiadający w terminie składania oferty certyfikat WE właściwy dla urządzeń/oprogramowania 

medycznego w klasie co najmniej II a stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EWG. Zamawiający wymaga dostarczenia przy 

dostawie.” Wykonawca firma Technomex Sp. z o.o. zaoferował w Formularzu cenowym oraz parametrach technicznych  – Załącznik 

nr 2 do SWZ, w pkt I.7 (Warunki ogólne) w kolumnie „Parametry oferowane przez Wykonawcę” urządzenie zgłoszone do URPLWM i 

PB w klasie I. Dlatego zgodnie z powyższym sprzęt zaoferowany w pakiecie nr 4, przez firmę Technomex Sp. z o.o., jest niezgodny z 

warunkami zamówienia.   

 

III. Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z 

późn. zm.), „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach informuje, że po dokonaniu ponownej oceny ofert złożonych w 

postępowaniu na „Dostawę sprzętu do rehabilitacji onkologicznej dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”, 

w pakiecie nr 4, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę niżej wymienionego Wykonawcy: 

 

Nr 
ofer
ty 

Siedziba i adres 
Wykonawcy, który 

złożył ofertę 
Cena brutto oferty  

Uzyskana liczba pkt 
za kryterium:  

Cena (C) - 60% 

Uzyskana liczba pkt 
za kryterium:  

Gwarancja (G) – 20% 

Uzyskana liczba pkt 
za kryterium:  

Termin dostawy (D) – 
20% 

Razem 

1. Meden Inmed Sp. z o.o. 

ul. Wenedów 2 

75-847 Koszalin  

NIP: 6692255563 

Pakiet nr 4 – 

115 000,00 zł 
Pakiet nr 4 – 60 pkt Pakiet nr 4 – 10 pkt Pakiet nr 4 – 0 pkt 

Pakiet nr 4 – 70 

pkt 

 



 

2 

 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wyłoniony Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Treść 

oferty jest zgodna z treścią SWZ i nie podlega odrzuceniu. Wyłoniony Wykonawca przedstawił ofertę, która zawiera najkorzystniejszy 

bilans ceny, gwarancji i terminu dostawy, w świetle postawionego kryterium cena – 60%, gwarancja – 20% i termin dostawy – 20%.  

Zgodnie z powyższym Zamawiający zawiadamia, iż w dniu 01.06.2022 r. powtórzył czynność badania i dokonał wyboru 

najkorzystniejszej oferty. Za najkorzystniejszą ofertę w pakiecie nr 4, została uznana oferta nr 1: Meden – Inmed Sp. z o.o., ul. 

Wenedów 2, 75-847 Koszalin. Oferta spełnia wszystkie warunki określone w SWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w 

oparciu o kryteria oceny ofert, zgodnie z SWZ. 

 

Zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 1 uPzp, „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach podaje nazwę albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy 

albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, który złożyli 

oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  i łączną punktację: 

 

Oferta nr 1: Meden – Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin. 

Oferta nr 2: EGZOTech Sp. z o.o., ul. Romualda Traugutta 6H, 44-100 Gliwice. 

Oferta nr 3: PHU Technomex Sp. z o.o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice. 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 

 

Nr 

ofer

ty 

Nazwa i adres Wykonawcy 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

cena (C) – 

60% 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

gwarancja 

(G) – 20% 

Liczba punktów 

w kryterium 

termin dostawy 

(D) - 20% 

Razem 

Pakiet nr 4 

1. Meden – Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin 60 10 0 70 

3. PHU Technomex Sp. z o.o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice Oferta odrzucona 

 

„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 264 

ust. 1 ustawy Pzp  może zostać zawarta od dnia 14.06.2022 r. Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, który wygrał w/w 

postępowanie, w Pakiecie nr 4, „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach zaprasza do swojej siedziby w dniu 

14.06.2022 r., celem podpisania umowy. 

 

„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. informuje, iż Wykonawcom oraz innym podmiotom wskazanym w art. 505 uPzp przysługują 

środki ochrony prawnej zgodnie z postanowieniami Działu IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                Zatwierdził 

 

                           Prezes Zarządu  
                                        prof. nadzw. dr hab. n. med. Jan Krakowiak  

 


