
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221000 euro na dostawę myjek do toalety pacjenta  

dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu. 

  

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, zawiadamia że postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego w zadaniu nr 1 na dostawę myjek do toalety pacjenta zostało unieważnione na 

podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 

odrzuceniu. 

 

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, zawiadamia że postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego w zadaniu nr 2 na dostawę myjek do toalety pacjenta zostało unieważnione na 

podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 prawo zamówień publicznych, ponieważ najkorzystniejsza ponieważ oferta z 

najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  

 

Informacja o złożonych ofertach: 

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

1 

Konsorcjum Firm: CitoNet – Bydgoszcz S.A. 

ul. Wyścigowa 7, 85-740 Bydgoszcz / 

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych 

S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń – zad.2 

2 

Skamex Sp. z o.o. sp. k. 

Ul. Częstochowska 38/52 

93-121 Łódź – zad.1 

3 

Abena Polska Sp. z o.o. 

Ul. Nowa 15, Łozienica 

72-100 Goleniów – zad.2 

 

Streszczenie oceny i porównania ofert: 

Oferta nr 1, Zadanie nr 2, cena 95 pkt. termin dostawy 5 pkt. Razem 100 pkt. 

 

Informacja o Wykonawcach wykluczonych / ofertach odrzuconych: 

Oferta Firmy Skamex w zadaniu nr 1 podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 prawo zamówień 

publicznych, ponieważ jej treść nie odpowiada treści siwz. Zamawiający wymagał myjki o wadze 6,3 g., natomiast 

Wykonawca zaoferował myjki o wadze 5,8g. Ponadto Zamawiający wymagał myjki w rozmiarze 24,2cmx17,2cm 

(+/-1cm), a Wykonawca zaoferował myjki w rozmiarze 23 cm (+/-1cm).  

 

Oferta Firmy Abena Polska Sp. z o.o. w zadaniu nr 2 podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 prawo 

zamówień publicznych, ponieważ jej treść nie odpowiada treści siwz. Zamawiający wymagał myjki w rozmiarze 

15x23cm, a Wykonawca zaoferował myjki w rozmiarze 16cm.  

 

 
Dnia  20.09.2019 r. zamieszczono na stronie www.med.torun.pl i na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.  

http://www.med.torun.pl/

