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Dawniej: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 
30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 
NIP: 677-17-03-375, REGON: 351194736, KRS: 0000038598 
Tel.: 12-428-73-04, fax.: 12-425-12-28, e-mail: office@kcr.pl 

Kraków, dn. 05.01.2023 r. 
 

Dotyczy:  Dostawa na potrzeby apteki produktów leczniczych, wyrobów medycznych, produktów biobójczych, 

kosmetyków, surowców do receptury, drobnocząsteczkowych pochodnych heparyny, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia. 

Znak postępowania A.I.271.1.15.2022. 

 

 

 

I. 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 

 
W imieniu  Zamawiającego - Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława 

Frańczuka - działając  na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), informuję, że w postępowaniu pn.: „Dostawa na 

potrzeby apteki produktów leczniczych, wyrobów medycznych, produktów biobójczych, kosmetyków, surowców do 

receptury, drobnocząsteczkowych pochodnych heparyny, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia”, 

za najkorzystniejszą w części 22 została uznana oferta: 

-   złożona przez Wykonawcę ANMAR Sp. z o.o., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy, z ceną brutto wykonania 

zamówienia: 11 479,62 zł. 

 

Uzasadnienie wyboru: wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu 

(oferta uzyskała 100 punktów). 

 

Punktacja przyznana w kryteriach oceny ofert: 

Nr 

oferty 
Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy 

Punkty w kryterium: 

Cena brutto wykonania 

zamówienia 

Punkty w kryterium: 

Termin realizacji zamówienia 

w godzinach, liczony od momentu 

złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru  

umowy) 

Suma punktów 

1. 

ANMAR Sp. z o.o.  

ul. Strefowa 22 

43-100 Tychy 

REGON: 277716590 

Część 22: 60 pkt 

(11 479,62 PLN) 

Część 22: 40 pkt 

(24 godziny) 
Część 22: 100  pkt 

4. 

Medicus Sp. z o.o. S.K.A.  

ul. Browarowa 21  

43-100 Tychy 

REGON: 241421284 

Część 22: oferta odrzucona 

(2 717,28 PLN) 

Część 22: oferta odrzucona 

(24 godziny) 

Część 22: oferta 

odrzucona 

 

II. 
Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, informuje o Wykonawcy, którego oferta 

została odrzucona. 

 

Zamawiający odrzuca ofertę, która została złożona przez Wykonawcę Medicus Sp. z o.o. S.K.A., ul. Browarowa 21,             

43-100 Tychy – dotyczy części 22 zamówienia. 

 

Podstawa prawna: art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. 

Zamawiający w załączniku do wzoru umowy - specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - w pozycji 3 i 4 wskazał 

opis przedmiotu zamówienia: 

3. „Gąbka hemostatyczna wykonana z żelatyny wieprzowej tworząca matrycę do adhezji i agregacji płytek krwi. Czas 

wchłaniania: 4-6 tygodni”; 

4. „Gąbka hemostatyczna wykonana z żelatyny wieprzowej tworząca matrycę do adhezji i agregacji płytek krwi. Czas 

wchłaniania: 4-6 tygodni”. 

 

W ramach udzielonych 18 listopada 2022 r. odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający określił 

stanowisko: 

Pytanie:  

CZĘŚĆ 22 poz. 3,4: 

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyrobu, którego czas wchłaniania wynosi 3-4 tygodnie? Pozostałe 

parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ. 
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Zatem Zamawiający nie wyraził zgody - w części 22 - na odstępstwo w zakresie czasu wchłaniania. Wymaganym 

pozostał „Czas wchłaniania: 4-6 tygodni”. 

 

Zamawiający na podstawie dostępnych źródeł ustalił, że oferowane przez Wykonawcę Medicus Sp. z o.o. S.K.A. 

produkty (Cutanplast Special7x5x0.1cm05380 / Cutanplast Standard7x5x1cm05170502) posiada czas wchłaniania 

wynoszący 3-4 tygodni. Zatem Zamawiający jest zobowiązany odrzucić ofertę Wykonawcy. 

 

 

 

 

 
Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 

im. prof. Bogusława Frańczuka 

 


