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Warszawa,  04.07.2016 r. 
 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego poniżej 209 tys. € na  dostawę Materacy 
standardowych i specjalistycznych dla chorych z ma łą i dużą masa ciała, 
koców  szpitalnych, kołder i poduszek, sprawa - nr PN 23/16/MJ  

  
 

  Informuję niniejszym, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą, 
zgodną z SIWZ wybrano : 
 
 
Dla pakietu nr 1: 
 
Nie wpłynęła żadna oferta, postępowanie w tej części zostało unieważnione (na 
podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 uzpz). 
 
 
Dla pakietu nr 2: 
 
ofertę nr 1 firmy Polska Zakłady Produkcji Pościeli „ŚWIT” Izabela Wintonika,  ul. Błotna 5B, 
65-133 Zielona Góra na kwotę 28.044,00 PLN brutto. 
Jedyna oferta spełniająca warunki SIWZ.  
Wybrana oferta uzyskała w kryterium oceny ofert (cena 95%, termin dostawy 5%) największą 
ilość punktów – 100,0000 punktów. 
 
Odrzucono oferty firm 
 
Oferta nr 2 - Wiesław Rewers „REWA”, ul.Krzysztofa Kolumba 5, 70-035 Szczecin 
Uzasadnienie:  
zgodnie z art.89 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2013 r. poz.907). Próbki artykułów nie spełniają parametrów określonych w SIWZ 
wymaganych przez Zamawiającego tj. po 10 praniu i dezynfekcji w warunkach podanych w 
SIWZ skurczyły się o 8,84% (długość) oraz o 1,30% (szerokość). W SIWZ wymagano, aby 
„materiał, z którego wykonano koce nie ulega rozciąganiu ani kurczeniu się w zakresie nie 
większym niż +/- 5 %”.  
 
Oferta nr 3 - Odzież Robocza” Spółka Jawna Drela i Wspólnicy, ul. Krakowska 25, 25-035 
Kielce; 
Uzasadnienie:  
zgodnie z art.89 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2013 r. poz.907). Próbki artykułów nie spełniają parametrów określonych w SIWZ 
wymaganych przez Zamawiającego tj. po 10 praniu i dezynfekcji w warunkach podanych w 
SIWZ skurczyły się o 14,01% (długość) oraz o 8,43% (szerokość). W SIWZ wymagano aby 
„materiał, z którego wykonano koce nie ulega rozciąganiu ani kurczeniu się w zakresie nie 
większym niż +/- 5 %”. 
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Dla pakietu nr 3: 
 
Nie wpłynęła żadna oferta, postępowanie w tej części zostało unieważnione (na 
podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 uzpz). 
 
 
 

Przewiduje się zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia w siedzibie 
Zamawiającego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.  
2013 poz. 907 z póź.zm.) tj. nie wcześniej niż 5 dni od wysłania niniejszego pisma faxem. 
Z- 
 
 

Z up. 
p.o. Kierownika Działu 

Zamówień Publicznych i 
Zaopatrzenia  
Mariola Balikowska 


