INFORMACJA
o wyborze Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Sukcesywne dostarczanie środków czystości i artykułów gospodarczych”
(Numer postępowania: 44/2021)
Zamawiający: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji.
Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – (t.j.: Dz. U. 2021
poz. 1129 ze zm.), Zamawiający - Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, uprzejmie informuje, iż:
I. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsze uznano oferty firm:
1. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Deobox”, ul. Warszawska 1/3/114, 35-205 Rzeszów
w Pakiecie I - oferta spełnia warunki i wymagania postawione w postępowaniu, uzyskała 100,00 punktów w kryterium
oceny ofert: w kryterium: Cena – 60,00 pkt, w kryterium: Termin dostawy – 20,00 pkt, w kryterium: Termin płatności –
20,00 pkt. W w/w Pakiecie wpłynęła jedna ważna oferta.
2. Higma Service Sp. z o.o., ul. Gosławicka 2, 45-446 Opole
w Pakiecie II - oferta spełnia warunki i wymagania postawione w postępowaniu, uzyskała 100,00 punktów w kryterium
oceny ofert: w kryterium: Cena – 60,00 pkt, w kryterium: Termin dostawy – 20,00 pkt, w kryterium: Termin płatności –
20,00 pkt. W w/w Pakiecie oferta jest najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe C.E.G. Olga Perlińska, ul. Pryzmaty 15, 02 – 226 Warszawa
w Pakiecie III - oferta spełnia warunki i wymagania postawione w postępowaniu, uzyskała 100,00 punktów w kryterium
oceny ofert: w kryterium: Cena – 60,00 pkt, w kryterium: Termin dostawy – 20,00 pkt, w kryterium: Termin płatności –
20,00 pkt. W w/w Pakiecie wpłynęła jedna ważna oferta.
4. Przedsiębiorstwo NOVAX Sp. z o. o., Plac Wolności 7, 85-004 Bydgoszcz
w Pakiecie IV poz. 1-4 – w każdej z poz. w Pakiecie IV oferta spełnia warunki i wymagania postawione w postępowaniu,
uzyskała 100,00 punktów w kryterium oceny ofert: w kryterium: Cena – 60,00 pkt, w kryterium: Termin dostawy – 20,00
pkt, w kryterium: Termin płatności – 20,00 pkt. W w/w Pakiecie/pozycjach wpłynęła jedna ważna oferta.
II. W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyły również firmy:
1. Konsorcjum firm:
1) P.P.H.U. BARLON Bartłomiej Osiński, Miszewo Wielkie 3, 09-120 Nowe Miasto
2) P.P.H.U. BARLON Bartłomiej, Robert i Piotr Osińscy s.c, Nowe Miasto Folwark 53, 09-120 Nowe Miasto
w Pakiecie I – oferta odrzucona;
2. Henry Kruse Sp. z o.o., ul. Kolejowa 3 Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce
w Pakiecie II - oferta uzyskała 85,53 punktów w kryterium oceny ofert: w kryterium: Cena – 45,53 pkt, w kryterium:
Termin dostawy – 20,00 pkt, w kryterium: Termin płatności – 20,00 pkt. W w/w Pakiecie oferta spełnia warunki
i wymagania postawione w postępowaniu.
3. PPHU DAFI Adam Łobodziński, ul. Kombatantów 1, 15-110 Białystok
w Pakiecie II - oferta odrzucona.
III. W przedmiotowym postępowaniu odrzucono oferty Wykonawców:
1. PPHU DAFI Adam Łobodziński, ul. Kombatantów 1, 15-110 Białystok
w Pakiecie II - na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, z uwagi na fakt, że treść oferty jest niezgodna z warunkami
zamówienia. W w/w Pakiecie Wykonawca zaoferował artykuły higieniczne producenta Hanke Tissue, których produkcja
jest na zamówienie, zaś w odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oświadczył,
że nie ma możliwości dostarczania w/w artykułów, stanowiących przedmiot jego oferty, gdyż producent zrezygnował

z produkcji asortymentu z powodu braku surowców. Wobec tego Zamawiający nie będzie mógł zawrzeć umowy z w/w
Wykonawcą w zakresie zaoferowanego przez niego asortymentu, zatem dalsze procedowanie zmierzające do zawarcia
umowy z tym Wykonawcą jest bezcelowe.
2. Konsorcjum firm:
1) P.P.H.U. BARLON Bartłomiej Osiński, Miszewo Wielkie 3, 09-120 Nowe Miasto
2) P.P.H.U. BARLON Bartłomiej, Robert i Piotr Osińscy s.c, Nowe Miasto Folwark 53, 09-120 Nowe Miasto
w Pakiecie I - na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp, z uwagi na fakt, że Zamawiający, działając na podstawie
art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę do uzupełnienia w wyznaczonym terminie dokumentu, o którym mowa
w rozdz. V pkt 2 SWZ (lp. 3 tabeli), tj. oryginał pełnomocnictwa w wersji elektronicznej lub elektroniczna kopia
pełnomocnictwa poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem, podpisanego przez przedstawicieli wszystkich
członków Konsorcjum, tj. p. Bartłomieja Osińskiego, p. Roberta Osińskiego i p. Piotra Osińskiego. Pełnomocnictwo
załączone do oferty było opatrzone podpisami jedynie p. Roberta Osińskiego i p. Piotra Osińskiego. Wykonawca złożył
dokumenty elektroniczne, które nie otwierają się, więc Zamawiający nie może zapoznać się z ich treścią. Dodatkowo
weryfikacja podpisu elektronicznego potwierdza złożenie podpisu na dokumencie jedynie przez p. Bartłomieja Osińskiego,
zatem w dalszym ciągu pełnomocnictwo nie jest opatrzone łącznie podpisami wszystkich trzech w/w osób. Ponadto zgodnie
z wynikiem weryfikacji podpis elektroniczny na przesłanym do Zamawiającego dokumencie został złożony w dniu
20.12.2021r., zatem już po otwarciu ofert. Wobec powyższego Wykonawca nie złożył dokumentu w wyznaczonym
terminie.
Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej bip.jonscher.pl w dniu 03.01.2022 r.

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
/-/ mgr Konrad Łukaszewski

