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Sokółka dn.15.12.2015r. 

WSZYSCY  UCZESTNICY  POSTĘPOWANIA   
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY   

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 
207000 euro na dostawę wraz z transportem  środków czystości oraz sprzętu do utrzymania czystości wg 
dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. Kod CPV: 39800000-0 – środki czyszczące i polerujące; 39831240-0 – 
preparaty czyszczące;  39224300-1- miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym; 
39831600-2 – środki do czyszczenia toalet; 39831300-9 – środki do czyszczenia podłóg; 34928480-6 – 
pojemniki i kosze na odpady i śmieci; 33760000-5 – papier  toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i 
serwety; 39222110-8 – sztućce i talerze jednorazowe; 39222120-1 - kubki jednorazowe; 33741200-8 - Płyny do 
rąk i ciała. 
 

Znak sprawy: SPZOZ CZYST / 2015   Nr ogłoszenia -  321634 - 2015 z dnia 27.11.2015 
 

Próbki dostarczone w postepowaniu przez Wykonawców których oferta nie została wybrana są do 
odebrania na pisemny wniosek w siedzibie Zamawiającego pok. 128. 

W poszczególnych grupach wybrano następujące oferty: 

Nr 

grupy 

Wybrana  firma Wartość netto /  

brutto oferty zł   

termin dostawy 

Nr oferty / Suma pkt 
w obu kryteriach 

I 
Przetarg unieważniono Art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy PZP. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 

odrzuceniu  

II 

numer oferty: 5 
ADMOR Przedsiębiorstwo Handlowe Jerzy Moryto 
26-600 Radom ul. Wierzbicka 58 / 1 

Najkorzystniejsza oferta  

5918,60 
7278,80 

5dni 
5 / 100,00 

Agapit Sp. zo.o. Sp.k 10-103 Olsztyn ul. Marii Zientary-Malewskiej 26. 1 / 85,61 

P.P.H.U. BARLON Bartłomiej Osiński  09-120 Nowe Miasto Mieszewo W ODRZUCONA  

Flesz Sp. z o.o. 03-017 Warszawa, ul. Cieślewskich 25F Oddział w Białymstoku 15-727 Białystok, 
ul. Hetmańska 10 

6 / 92,51 

BDS Piotr Brus, Dariusz Drączkowski  Spółka Jawna 20-340 Lublin, ul. Garbarska 16 7 / 82,64 

Roan-Hurtownia Opakowań Piskorz, Liszewski Spółka Jawna 16-400 Suwałki, ul. Hubala 4 8 / 81,83 

  

III 

numer oferty: 5 
ADMOR Przedsiębiorstwo Handlowe Jerzy Moryto 
26-600 Radom ul. Wierzbicka 58 / 1 

Najkorzystniejsza oferta  

573,90 
706,50 
5dni 

5 / 100,00 

P.P.H.U. BARLON Bartłomiej Osiński  09-120 Nowe Miasto Mieszewo W. ODRZUCONA 

Flesz Sp. z o.o. 03-017 Warszawa, ul. Cieślewskich 25F Oddział w Białymstoku 15-727 Białystok, 
ul. Hetmańska 10 

6 / 99,11 

BDS Piotr Brus, Dariusz Drączkowski  Spółka Jawna 20-340 Lublin, ul. Garbarska 16 7 / 76,28 

IV 

numer oferty: 6 
Flesz Sp. z o.o. 03-017 Warszawa, ul. Cieślewskich 25F 
Oddział w Białymstoku 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 10 
Najkorzystniejsza oferta 

43054,20 
52956,67 

5dni 
6 / 100,00 

Agapit Sp. zo.o. Sp.k 10-103 Olsztyn ul. Marii Zientary-Malewskiej 26. ODRZUCONA 

ADMOR Przedsiębiorstwo Handlowe Jerzy Moryto 26-600 Radom ul. Wierzbicka 58 / 1 
 

5 / 93,10 

BDS Piotr Brus, Dariusz Drączkowski  Spółka Jawna 20-340 Lublin, ul. Garbarska 16 7 / 89,92 

Roan-Hurtownia Opakowań Piskorz, Liszewski Spółka Jawna 16-400 Suwałki, ul. Hubala 4 8 / 84,30 

 
 

    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce 
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V 
Przetarg unieważniono Art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy PZP. Nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu 

VI 

numer oferty: 5 
ADMOR Przedsiębiorstwo Handlowe Jerzy Moryto 
26-600 Radom ul. Wierzbicka 58 / 1 

Najkorzystniejsza oferta   

1720,40 
2114,20 

5dni 
5 / 100,00 

Flesz Sp. z o.o. 03-017 Warszawa, ul. Cieślewskich 25F Oddział w Białymstoku 15-727 Białystok, 
ul. Hetmańska 10 

6 / 90,77 

VII 

numer oferty: 8 
Roan-Hurtownia Opakowań Piskorz, Liszewski Spółka Jawna 
16-400 Suwałki, ul. Hubala 4 

Najkorzystniejsza oferta   

2577,45 
3171,32 

5dni 
8 / 100,00 

ADMOR Przedsiębiorstwo Handlowe Jerzy Moryto 26-600 Radom ul. Wierzbicka 58 / 1 5 / 80,61 

Flesz Sp. z o.o. 03-017 Warszawa, ul. Cieślewskich 25F Oddział w Białymstoku 15-727 Białystok, 
ul. Hetmańska 10 

6 / 81,85 

PRZEWIDYWANY TERMIN  ZAWARCIA UMÓW Z WYBRANYMI WYKONAWCAMI TO 
22.12.2015r w siedzibie Zamawiającego (sekretariat)  lub zgodnie z pisemnym wnioskiem 

Wykonawcy. 

Oferty odrzucone 1 

  Zgodnie z art.89 ust.1 pkt 2  oraz biorąc pod uwagę art.82 ust.3 Ustawy Pzp Zamawiający, powołując się na zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  – odrzuca oferty Wykonawców: 

1. Agapit Sp. zo.o. Sp.k 10-103 Olsztyn ul. Marii Zientary-Malewskiej 26 – w grupie I.  
2. P.H.U.P. „HAMIS” Stanisław Jadczak 10-522 Olsztyn ul. Partyzantów 9 – w grupie I 
3. P.P.H.U. BARLON Bartłomiej Osiński  09-120 Nowe Miasto Mieszewo W - w grupie I. 
4. BDS Piotr Brus, Dariusz Drączkowski  Spółka Jawna 20-340 Lublin, ul. Garbarska 16 – w grupie I. 

 
 SIWZ Grupa I Zamawiający wymagał:   
Poz. 1 - Środek do mycia i konserwacji podłóg przeznaczony do mycia ręcznego, silnie/bardzo zabrudzonych, zapewniający 

dobry efekt myjący, bezsmugowy, neutralny dla mytych powierzchni. Niskopieniący, szybko usuwający  zanieczyszczenia,  
neutralizujący  nieprzyjemne  zapachy  i  pozostawiający  przyjemną  woń.  Neutralny  chemicznie ph ok. 8. Koncentrat  do  
rozcieńczenia.  Opakowanie  min. 5L max. 10L. z urządzeniem  dozującym nakręcanym  na karnister (pompką).. 
 
Poz. 3 - Środek do mycia powierzchni: (szyby, powierzchnie szklane), wydajny, szybkoschnący, nie pozostawiający smug, 
przeznaczony do mycia ręcznego silnie/bardzo zabrudzonych powierzchni. Opakowanie  min. 5L max. 10L. z urządzeniem  

dozującym nakręcanym  na karnister (pompką). 
  
 Wykonawcy w ofertach zaoferowali najniższe stężenia oferowanych preparatów prawdopodobnie przeznaczone do 
pielęgnacji mytych powierzchni, a nie do mycia silnie/bardzo zabrudzonych. Jest to niezgodne z SIWZ. 

 
Zamawiający mając na względzie art.7 , zgodnie z art.89 ust.1 pkt. 2  Ustawy Pzp  zachowując zasadę uczciwej 

konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców zmuszony jest odrzucić Państwa oferty w w/w grupie. 
 

Oferty odrzucone 2 

  Zgodnie z art.89 ust.1 pkt 2  oraz biorąc pod uwagę art.82 ust.3 Ustawy Pzp Zamawiający, powołując się na zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  – odrzuca oferty Wykonawców: 

1. P.P.H.U. BARLON Bartłomiej Osiński  09-120 Nowe Miasto Mieszewo W.– w grupie II, III.  
2. Agapit Sp. zo.o. Sp.k 10-103 Olsztyn ul. Marii Zientary-Malewskiej 26.- w grupie V. 
3. ADMOR Przedsiębiorstwo Handlowe Jerzy Moryto 26-600 Radom ul. Wierzbicka 58 / 1 – V. 

 
 SIWZ Zamawiający wymagał:  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
SIWZ § 6 ust. 3 pkt. 1 : firmowy, czytelny dokument producenta lub dystrybutora asortymentu z którego ma jednoznacznie 

wynikać, iż oferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia z podaniem strony i numeru pozycji asortymentu 
której dotyczy (katalog, prospekt, ulotka) lub próbka asortymentu.  
 
SIWZ dodatek nr. 2 grupa V - Zamawiający  wymaga dostarczenia próbek: 

1. 2 nakładeki  do  mopa -  będą  one służyć jako  wzór porównawczy podczas przyjmowania  dostaw. 
2. 2 komplety: uchwyty do  mopa  wraz z kijem -  będą  one służyć jako  wzór porównawczy podczas przyjmowania  dostaw. 

  
 Wykonawcy nie dołączyli do oferty w/w dokumentów lub próbek. Zamawiający pismem z dnia 08.12.2015r (fax i list) 
wezwał  Wykonawców do dostarczenia dokumentów potwierdzających że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego oraz próbek. Wykonawcy nie uzupełnili dokumentów lub próbek w wyznaczonym terminie tj. do 
10.12.2015r godz. 14:00 . Wykonawcy nie próbowali udowodnić że wynika to z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawców. 
Wykonawcy nie wykazali zgodności oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia, jest to niezgodne z SIWZ. 

 
Zamawiający mając na względzie art.7 , zgodnie z art.89 ust.1 pkt. 2  Ustawy Pzp  zachowując zasadę uczciwej 



konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców zmuszony jest odrzucić Państwa oferty w w/w grupach. 
 

Oferty odrzucone 3 

  Zgodnie z art.89 ust.1 pkt 2  oraz biorąc pod uwagę art.82 ust.3 Ustawy Pzp Zamawiający, powołując się na zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  – odrzuca oferty Wykonawców: 

1. Agapit Sp. zo.o. Sp.k 10-103 Olsztyn ul. Marii Zientary-Malewskiej 26 – w grupie IV.  
2. BDS Piotr Brus, Dariusz Drączkowski  Spółka Jawna 20-340 Lublin, ul. Garbarska 16 – w grupie V. 

 
 SIWZ Grupa IV Zamawiający wymagał:   
Poz. 1 - Ręcznik dwuwarstwowy celulozowy, rolka, waga min. 0,75kg(biały), średnica 18-19cm, wysokość walca 19cm zawartość 

celulozy 100% 
Poz. 2 - Ręcznik papierowy makulatorowy, jednowarstwowy, biały, niepylący, bezwonny, rolka około 1kg 

  
 Wykonawca w ofercie zaoferował ręczniki w kolorze zielonym (Agapit). Jest to niezgodne z SIWZ. 

 
SIWZ Grupa V Zamawiający wymagał:   

Poz. 1 - Mop kompletny do sprzątania zawierający kij aluminiowy i stelaż. 
Stelaż o:  
- dł. 40cm,  
- szerokości  10cm,  
- waga - 350g(+/-20g), 
- uchwyt magnesowy  wykonany  z  utwardzonego  tworzywa  sztucznego,  

-przeznaczony  do nakładek 40 cm, 
-  mocowany  do  kija  za  pomocą  śruby,  
- ruchomy, dwustopniowy przegub, umożliwiający prace na powierzchniach poziomych i pionowych.  
Kij kompatybilny z uchwytem  do  mopa:  
- wykonany  z aluminium,  
- końcówka  z  tworzywa  sztucznego  z  otworem  umożliwiającym  zawieszenie  kija  na haczyku,  
 - długość  1400mm.     
Wykonawca załączył do oferty próbki asortymentu na podstawie których Zamawiający ustalił iż stelaż mopa posiada 

uchwyt/element  blokujący mechaniczny a nie magnesowy jaki był wymagany. (DBS). Jest to niezgodne z SIWZ. 

 
Zamawiający mając na względzie art.7 , zgodnie z art.89 ust.1 pkt. 2  Ustawy Pzp  zachowując zasadę uczciwej 

konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców zmuszony jest odrzucić Państwa oferty w w/w grupach. 
 

Oferty odrzucone 4 

  Zgodnie z art.89 ust.1 pkt 2  oraz biorąc pod uwagę art.82 ust.3 Ustawy Pzp Zamawiający, powołując się na zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  – odrzuca oferty Wykonawców: 

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe C.E.G. Olga Prelińska 02-226 Warszawa ul. Pryzmaty 15 – w grupie V.  
2. Flesz Sp. z o.o. 03-017 Warszawa, ul. Cieślewskich 25F Oddział w Białymstoku 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 10 – w 

grupie V. 
 
SIWZ Grupa V Zamawiający wymagał:   

Poz. 1 - Mop kompletny do sprzątania zawierający kij aluminiowy i stelaż. 
Stelaż o:  
- dł. 40cm,  

- szerokości  10cm,  
- waga - 350g(+/-20g), 

- uchwyt magnesowy  wykonany  z  utwardzonego  tworzywa  sztucznego,  
-przeznaczony  do nakładek 40 cm, 
-  mocowany  do  kija  za  pomocą  śruby,  
- ruchomy, dwustopniowy przegub, umożliwiający prace na powierzchniach poziomych i pionowych.  
Kij kompatybilny z uchwytem  do  mopa:  
- wykonany  z aluminium,  
- końcówka  z  tworzywa  sztucznego  z  otworem  umożliwiającym  zawieszenie  kija  na haczyku,  
 - długość  1400mm.   
Poz. 2  Mop kompletny do sprzątania zawierający kij aluminiowy i stelaż. 
Stelaż o:  
- dł. 40cm,  

- szerokości  10cm,  
- waga - 350g(+/-20g), 

-przeznaczony  do nakładek 40 cm wyposażonych w zakładkowy system mocowania, nakładki mocowane poprzez  
umieszczenie trapezowych zakładek w klipsowych  zapięciach stelaża, 

-  mocowany  do  kija  za  pomocą  śruby,  
- ruchomy, dwustopniowy przegub, umożliwiający prace na powierzchniach poziomych i pionowych.  
Kij kompatybilny z uchwytem  do  mopa:  
- wykonany  z aluminium,  
- końcówka  z  tworzywa  sztucznego  z  otworem  umożliwiającym  zawieszenie  kija  na haczyku,  
  
Wykonawcy załączyli do ofert próbki asortymentu na podstawie których Zamawiający ustalił iż stelaże nie mieszczą się w 

limitach wagowych i wymiarowych. Jest to niezgodne z SIWZ. 

 
Zamawiający mając na względzie art.7 , zgodnie z art.89 ust.1 pkt. 2  Ustawy Pzp  zachowując zasadę uczciwej 



konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców zmuszony jest odrzucić Państwa oferty w w/w grupach. 
 

 
Oferenci wykluczeni z postępowania 

Z postępowania nie wykluczono żadnego oferenta. 
 
 Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści niniejsze informacje o wyborze oferty, 
wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie. 
 Pouczenie: zgodnie z art. 180 ust.1 i 2 Ustawy PZP Wykonawca może wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia, w którym 
uzyskał lub mógł uzyskać informacje o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia odwołania.    

Sporządził: 

St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert             

 

    Zatwierdził: 

                    Dyrektor SPZOZ w Sokółce 
                                                                                                        Jerzy Kułakowski 

     


