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Dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich 
 
zawiadamia 
 
o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na 
sprzedaż i sukcesywne dostawy 

naczyń jednorazowych ekologicznych 

 
 
 

 

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 92.039,67 zł brutto. 
 
W postępowaniu wpłynęły następujące oferty: 
GEMINI sp. z o.o.   ul. Kaliny 3, 41-506 Chorzów 
  wartość oferty: 220.120,80 zł brutto 
PACKMAN sp. z o.o.   ul. Przemysłowa 4, 05-119 Łajski 
  wartość oferty: 168.522,05 zł brutto 
 

 
ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE 

 
   uzasadnienie: 
 oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację 
 zamówienia oraz progi udzielania zamówień określone w § 5 pkt. 2) Regulaminu 
 udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000,00 zł 
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Dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich 
 
zawiadamia 
 
o odrzuceniu z postępowania oferty Wykonawcy 
 

F.H.U. ALFA-PACK Zbigniew Stucki   ul. Jaworowa 9, 40-610 Katowice 
 
 
   uzasadnienie: 
 Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień w zakresie wyjaśnienia ceny 
 oraz jej istotnych części składowych oraz nie dokonał wyjaśnienia treści złożonej oferty.  

 
 W dniu 24.02.2022 r. przekazano Wykonawcy wezwanie:  

• do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny oraz jej istotnych części 
składowych, 

• do wyjaśnienia treści złożonej oferty, tj. wskazania nazw zaoferowanych produktów 
oraz udokumentowania, że zaoferowane produkty są zgodne z zapisami zapytania ofertowego, 
w terminie do 2.03.2022 r. 

 
 W dniu 27.02.2022 r. Wykonawca przekazał odpowiedź na wezwanie Zamawiającego. 
 Treść udzielonych wyjaśnień:  

• nie potwierdza złożenia skutecznego wyjaśnienia w zakresie wyliczenia ceny oraz jej istotnych 
składników. 
Treść wyjaśnień została przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej bez pisma przewodniego, 

złożone wyjaśnienia nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym osoby upoważnionej 

do reprezentacji Wykonawcy, 

• nie potwierdza złożenia skutecznego wyjaśnienia treści złożonej oferty. 
Wyjaśnienia nie zostały złożone w pełnym zakresie, nie złożono dokumentów potwierdzających zgodność 

parametrów zaoferowanych produktów z treścią zapytania ofertowego. Załączone dokumenty nie zostały 

opatrzone podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy. 

 
 Ponadto z treści złożonych wyjaśnień wynika, że Wykonawca nie zamierza zawrzeć 
 umowy na realizację zadania. Złożone wyjaśnienia mają cechy odstąpienia 
 od podpisania umowy. 
 


