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Informacja o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty 
oraz o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej  

zadania nr 4 i 10 
 

Dot. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak A/ZP/SZP.251-15/16 na 
dostawę: 
 

 „Strzykawek i igieł jednorazowego użytku” 
 

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający, unieważnia 

przeprowadzoną czynność oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert dotyczących zadań nr 4  

i 10 dokonaną w dniu 31 maja 2016 r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny ofert 

i ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniach nr 4 i 10. 

Uzasadnienie unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty: 

W dniu 06 czerwca 2016 r. Zamawiający otrzymał pismo od uczestnika postępowania 

zgłaszające na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

nieprawidłowości przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający dopatrzył się w dokonanej przez siebie, niezgodnie z przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych czynności, polegającej na wybraniu najkorzystniejszych ofert  

w zadaniach nr 4 i 10, które nie odpowiadały treści SIWZ. Zamawiający podjął decyzję  

o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności uznając, iż podjęte uprzednio czynności są 

obarczone wadą. 

Działając na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnia 

dokonaną w dniu 31 maja 2016 r. czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w zadaniach nr 

4 i 10 oraz zawiadamia, iż w dniu 07.06.2016 r. powtórzył czynność oceny ofert i dokonał 

wyboru najkorzystniejszej oferty w zadaniach nr 4 i 10. 

W związku z powyższym, działając na mocy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający 

zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu, w wyniku dokonanej ponownej oceny 

spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz po sprawdzeniu ważności złożonych ofert, wybrano do realizacji 

zamówienia w zadaniach nr 4 i 10 najkorzystniejszą ofertę nr 11 złożoną przez Wykonawcę: 

 
SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.  
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie zgodnie z przyjętymi kryteriami. 

Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  
i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom   
w kryterium najniższa cena, termin dostawy i łączna punktacja. 
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ZADANIE NR 4 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Liczba 
punktów 

w 
kryterium 

cena 

Liczba 
punktów  

w kryterium 
termin 

dostawy 

 
Łączna 

punktacja 

11 

SKAMEX Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością S.K.  
ul. Częstochowska 38/52  
93-121 Łódź 

98 2 100 

                                                                          
ZADANIE NR 10 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Liczba 
punktów  

w 
kryterium 

cena 

Liczba 
punktów  

w kryterium 
termin 

dostawy 

 
Łączna 

punktacja 

11 

SKAMEX Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością S.K.  
ul. Częstochowska 38/52  
93-121 Łódź 

98 2 100 

 
 
                                                                           W imieniu Zamawiającego 
 
            
 
                                                                                     Marcin Frelik 
                                                                              Pełnomocnik Dyrektora ds.  
                                                                     Administracji i Zamówień Publicznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacja została zamieszczona na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl w dniu  
07 czerwca 2016 roku. 
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