
PN/7/2018 
Sandomierz, 2018-07-05 
 
Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego 
Ul. Schinzla 13 
27-600, Sandomierz 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PN/7/2018. 
Nazwa zadania: „Dostawa wykładziny, materiałów budowlanych, elektrycznych                           
i hydraulicznych”- PAKIET I, III, IV. 
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający 
informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: 
 
PAKIET I - CHEMIFARB Spółka Akcyjna, Al. Wyzwolenia 2, 35-501 Rzeszów 
PAKIET III - ELKOND Sp. z o.o., ul. Handlowa 6C, 15-399 Białystok 
PAKIET IV - Zakład Handlowo Usługowy Budownictwa SYKUCKI, ul. Mickiewicza 23, 
27-600 Sandomierz 
 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferty najkorzystniejsze wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferty 
otrzymały najwyższą liczbę punktów tj. 100, zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.  
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty 
--------------------------------------------------------------------------- 
Lp.:                          1. 
Nazwa wykonawcy:              PAKIET I - UNIFLOR Wojciech Radzicki 
Adres wykonawcy:              ul. Połczyńska 10, 78-200 Białogard 
Cena oferty brutto:           65.916,36 zł. 
Liczba pkt. w kryterium cena: - 
Liczba pkt. w kryterium termin płatności: - 
Łączna liczba pkt.:           - 
 
Lp.:                          2. 
Nazwa wykonawcy:              PAKIET I - CHEMIFARB Spółka Akcyjna 
Adres wykonawcy:              Al. Wyzwolenia 2, 35-501 Rzeszów 
Cena oferty brutto:           68.808,66 zł. 
Liczba pkt. w kryterium cena: 90,00 
Liczba pkt. w kryterium termin płatności: 10,00 
Łączna liczba pkt.:           100,00 
 
Lp.:                          3. 
Nazwa wykonawcy:              PAKIET I - Kwasek i Spółka Sp.j. 
Adres wykonawcy:              Chwałki 72A, 27-600 Sandomierz 
Cena oferty brutto:           80.767,95 zł. 
Liczba pkt. w kryterium cena: 76,67 



Liczba pkt. w kryterium termin płatności: 10,00 
Łączna liczba pkt.:           86,67 
 
Lp.:                          4. 
Nazwa wykonawcy:              PAKIET I - EKOFLOR Spółka z o.o. 
Adres wykonawcy:              ul. Wrosławska 9, 55-100 Trzebnica 
Cena oferty brutto:           71.155,50 zł. 
Liczba pkt. w kryterium cena: 87,03 
Liczba pkt. w kryterium termin płatności: 10,00 
Łączna liczba pkt.:           97,03 
 
Lp.:                          5. 
Nazwa wykonawcy:              PAKIET I - METALZBYT - HURT Spółka z o.o. 
Adres wykonawcy:              ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko - Biała 
Cena oferty brutto:           82.402,31 zł. 
Liczba pkt. w kryterium cena: 75,15 
Liczba pkt. w kryterium termin płatności: 10,00 
Łączna liczba pkt.:           85,15 
 
 Lp.:                         6. 
Nazwa wykonawcy:              PAKIET III - KACZMAREK ELECTRIC S.A. 
Adres wykonawcy:              ul. Gajewskich 32, 64-200 Wolsztyn 
Cena oferty brutto:           16.248,84 zł. 
Liczba pkt. w kryterium cena: - 
Liczba pkt. w kryterium termin płatności: - 
Łączna liczba pkt.:           - 
 
Lp.:                          7. 
Nazwa wykonawcy:              PAKIET III - Przedsiębiorstwo el12 Sp. z o.o. 
Adres wykonawcy:              ul. Św. Anny 5, 45-117 Opole 
Cena oferty brutto:           17.997,46 zł. 
Liczba pkt. w kryterium cena: - 
Liczba pkt. w kryterium termin płatności: - 
Łączna liczba pkt.:           - 
Lp.:                          8. 
Nazwa wykonawcy:              PAKIET III -  Kwasek i Spółka Sp.j. 
Adres wykonawcy:              Chwałki 72A, 27-600 Sandomierz 
Cena oferty brutto:           19.318,50 zł. 
Liczba pkt. w kryterium cena: - 
Liczba pkt. w kryterium termin płatności: - 
Łączna liczba pkt.:           - 
 
Lp.:                          9. 
Nazwa wykonawcy:              PAKIET III - ELKOND Sp. z o.o. 
Adres wykonawcy:              ul. Handlowa 6C, 15-399 Białystok 
Cena oferty brutto:           16.999,99 zł. 
Liczba pkt. w kryterium cena: 90,00 
Liczba pkt. w kryterium termin płatności: 10,00 
Łączna liczba pkt.:           100,00 
 
Lp.:                          10. 



Nazwa wykonawcy:              PAKIET IV - Zakład Handlowo Usługowy Budownictwa SYKUCKI 
Adres wykonawcy:              ul. Mickiewicza 23, 27-600 Sandomierz 
Cena oferty brutto:           18.593,65 zł. 
Liczba pkt. w kryterium cena: 90,00 
Liczba pkt. w kryterium termin płatności: 10,00 
Łączna liczba pkt.:           100,00 
 
Lp.:                          11. 
Nazwa wykonawcy:              PAKIET IV -  Kwasek i Spółka Sp.j. 
Adres wykonawcy:              Chwałki 72A, 27-600 Sandomierz 
Cena oferty brutto:           18.856,98 zł. 
Liczba pkt. w kryterium cena: 88,74 
Liczba pkt. w kryterium termin płatności: 10,00 
Łączna liczba pkt.:           98,74 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu  ofert: 
 
W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty 
--------------------------------------------------------------------------- 
Lp.:  1 
Nazwa wykonawcy:  UNIFLOR Wojciech Radzicki 
Adres wykonawcy:    ul. Połczyńska 10, 78-200 Białogard 
Nr zadania:                   PAKIET I 
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Zamawiający zgodnie z treścią Szczegółowego Opisu 
Przedmiotu Zamówienia stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ w Pakiecie nr I w poz. nr 2 
wymagał zaoferowania samopoziomującego podkładu podłogowego w opakowaniach 25 kg, 
natomiast Wykonawca w złożonej ofercie zaoferował podkład podłogowy w opakowaniach 
23 kg, w poz. nr 3 Pakietu I Zamawiający wymagał zaoferowania kleju do wykładzin PCV      
w opakowaniach 20 kg, natomiast Wykonawca w złożonej ofercie zaoferował  klej do 
wykładzin PCV w opakowaniach 16 kg. 
W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych odrzucił ofertę w/w Wykonawcy w zakresie Pakietu nr I, ponieważ  
jest ona niezgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Uzasadnienie prawne odrzucenia: Art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
 
Lp.: 2 
Nazwa wykonawcy:  KACZMAREK ELECTRIC S.A., 
Adres wykonawcy:    ul. Gajewskich 32, 64-200 Wolsztyn 
Nr zadania:                   PAKIET III 
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z wezwaniem   
w trybie art. 87 ust. 1 o złożenie wyjaśnień co do treści złożonej oferty, tj. czy zaoferowany 
przez Wykonawcę w poz. nr 1 Pakietu III produkt tj. dekiel uniwersalny do puszek 
podtynkowych fi 60 do fi 80mm jest produkowany przez producenta SIMET, wskazanego 
przez Wykonawcę w złożonej ofercie, czy zaoferowana w poz. nr 11 listwa maskująca 
elektroinstalacyjna PVC, o wymiarach 20x17mm, długość 2m, kolor biały jest produkowana 
przez producenta SCHNEIDER wskazanego przez Wykonawcę w złożonej ofercie, oraz czy 
zaoferowany w poz. nr 41 wyłącznik kołyskowy w obudowie na przewód, jednobiegunowy, 



prąd znamionowy 2,5A kolor biały znajduje się w ofercie producenta ELGOTECH 
wskazanego przez Wykonawcę w ofercie. Ponieważ Wykonawca na wezwanie 
Zamawiającego nie złożył stosownych wyjaśnień, Zamawiający uznał, że zaoferowane w 
w/w pozycjach produkty są niezgodne z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i odrzucił ofertę Wykonawcy. 
Uzasadnienie prawne odrzucenia: Art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
 
Lp.:   3 
Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo el12 Sp. z o.o. 
Adres wykonawcy:     ul. Św. Anny 5, 45-117 Opole 
Nr zadania:                   PAKIET III 
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z wezwaniem   
w trybie art. 87 ust. 1 o złożenie wyjaśnień co do treści złożonej oferty, tj. czy producent 
SIMET posiada w swojej ofercie dekiel uniwersalny do puszek podtynkowych fi 60 do fi 80mm, 
zaoferowany przez Wykonawcę, w poz. nr 1, oraz czy producent TTPLAST posiada w swojej 
ofercie listwę maskującą elektroinstalacyjną PVC, o wymiarach 20x17mm, długość 2m, kolor 
biały, zaoferowaną przez Wykonawcę, w poz. nr 11. Ponieważ Wykonawca na wezwanie 
Zamawiającego udzielił wyjaśnień z których wynikało, że w/w producenci nie posiadają               
w swojej ofercie produktów o parametrach wskazanych przez Zamawiającego w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Uzasadnienie prawne odrzucenia: Art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
 
Lp.:   4 
Nazwa wykonawcy:   Kwasek i Spółka Sp.j. 
Adres wykonawcy:     Chwałki 72A, 27-600 Sandomierz 
Nr zadania:                   PAKIET III 
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z wezwaniem w 
trybie art. 87 ust. 1 o wyjaśnienie czy zaoferowany przez Wykonawcę w poz. nr 12 Pakietu 
III łącznik hermetyczny jednobiegunowy n/t, napięcie 250V, prąd znamionowy 16A, IP44, 
wymiary: wys. 65mm, szer. 60mm, głębokość 50mm, kolor biały jest produkowany przez 
Producenta KARLIK, wskazanego przez Wykonawcę w złożonej ofercie, oraz czy 
zaoferowany w poz. nr 41 Pakietu III włącznik kołyskowy w obudowie na przewód, 
jednobiegunowy, prąd znamionowy 2,5A, kolor biały jest produkowany przez producenta 
ETI, wskazanego przez Wykonawcę w złożonej ofercie. Ponieważ Wykonawca na wezwanie 
Zamawiającego udzielił wyjaśnień z których wynikało, że w/w producenci nie posiadają               
w swojej ofercie produktów o parametrach wskazanych przez Zamawiającego w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Uzasadnienie prawne odrzucenia: Art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
 
4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i 
termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą., w zakresie 
poszczególnych zadań. 
 
Środki ochrony prawnej 
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej 
(Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności: 
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 
2) odrzucenia oferty wykonawcy 
3) wyboru najkorzystniejszej oferty 
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 



Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 
poinformować zamawiającego o: 
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym 
postępowaniu, lub 
2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.  
Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia 
przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub 
poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono 
przesłane w inny sposób. 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g. 
 
 
 
 
____________________________________ 
Kierownik Zamawiającego 
 


