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Informacj a o wyborze naj korzystniej §zej oferĘ

Komenda Miejska Państwowej Strazy Pożarrrej w Łodz| zgodnie z art. 92 ustawy

zdnia29 stycznia2004 r. Prawo zamówieli publicznych (t. j.Dz.U. z2019 r. poz. 1843

ze zm.), zwanej dalei ustawą Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

wtrybie przetargu nieograniczollego pn.: ,rDostawa ubrań specjalnych dla strażaków
Komendy Miejskiej PSP w Łodzi" infornruie, że wybrano ofertę firmy: Związek
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitcj Polskiej Wytwórnia Umundurowania
Strażackiego 95-060 Brzeziny ul. Zeromskiego 3.

Uzasadnienie faktvczne: Wybrana ofęrta nie podlega wykluczęrritr i spełr.ia wszystkie
warurrki udziału w postępowanir"r określone w SIWZ. Wybrarra oierta uzyskała najwyższą
liczbę punktów (73,37 pkt.) na podstawie określonyclr kryteriów oceny ofert.

Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art.9l ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybiera ofertę
najkorzystrriejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

Wykonawcy,ktorzy złożyli oferty w niniejszynr postępowaniu otrzynrali następującą ilość
punktow w poszczególnych kryteriaclr oceny ofęrt orazłączllą punktację:

Nr
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

l,iaz.btt
punktów
krytcriunr

cc1,1il

Licl,btt
punktciw
kryteritlnl
paranlctry
tcclrn iczne

|,ąazs,ltl licz,ba
punktów

1

P.P.H.U. ,,SUBOR' Zaklad Pracy Chronionej
Ewa Ptalł
28-200 Staszów, ul. Towarowa 40

31,82 35,41, 67,23

2
,,SCANTEX" S.C. K. K. Koćmiel
ul. Piekarnicza 26, 80-1ż6 Gdańsk

oferta odrzucona

J

Kalisl<ie Zaklady Przemyslu Terenowego w
Kaliszu S.A.
tt]l. Przybrzężna 37, 62-800 l(alisz

35,00 25,04 60o04

4

Związek Ochotn iczych Straży Poża rnych
Rzeczypospolitej Polskiej
Wytwórnia Umundurowania Strażackiego
95-060 Brzęziny.ul. Zeromskiego 3

?c) 10 3 5,40 73,37

Zgodnie z art. 92 Llst. 1 pkt 3 ustawy PZP Zamawiający informuje, żę

w przedmiotowym postępowaniu :

1) zostŃa odrzucona oferta Nr ż złożona ptzez Wykonawcę: ,,SCANTEX" S.C.
K. K. Koómiel, ul. Piekarnicza 26,80-126 Gdarisk.



Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 89 trst. 1 pkt 2 ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę jeżelijej treść nie
odpowiada treści specyfikacji istotnyclr warunków zamówienia z zastrzężeniem art, 87 ust. 2
pkt 3.

uzasadnienie faktyczne :

W wyniku przeprowadzonego badania i oceny oferty ustalotro co następuje:

Wykonawca firma ,,SCANTEX" S.C. K. K. Koćmiel ul. Obotrycka 2, 80-383
Gdańsk, na wezwanie Zarnauliającego (pisrno MK.2370.4.2.2020 z dnta 17 sierpnia 2020
roku) dostarczył w Wznaezonym terminie wymagane dokumenty w postaci:
- wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatniclr 3 lat przecl upływenr terminu składarria

of-ert,

- li:;ttr referencyjnego określającego, ze dostawy zosLały wykonane nalezycie,
- odpisu z centralnej ewidenoji i informacji o działalności gospodarczej,
- świadectwa dopuszc,lcnia na przedrrriot zamówienia waznego w dniu składania ofert,
- waznego certyfikatu oceny typu UE,
- raportów z badań przedmiotur zanrówienia wystawionych przezjednostki rrotyfikowarre

lub jedrrostki akredytowane (zawierających wyniki badań parametrów określonych przez
Zamawiapcego),

- tabeli wymiarów oferowanyclr ubrań,

- instrrrkcji dotyczącej sposobu prania przedmiottt zamówienia z wykazem zalecanych
środków piorącyclr,

- instrr"lkcj i dotyczącej sposobu ponownej irnpregnacji/reimpregnacji przedmiottt
zatnówienia.

W wyniku analizy tiostarczotlycli dokumentów stwierdzono, iz opis użytyclr tkarrin do
wykorrania przedtniottt zamówienia jest r-riezgodny z SIWZ. W Załączniku Nr 1 do SIWZ
MK.2370.4.2020 ,,Opis przedmiottt zamówienia" Zamawiający w ptrnkcie 4.8 wskazał
wymagania: ,.podszewka: wymagana aramidowo-wiskozowao zawartości min.45 o/o aramidu
oraz min. 30 "^ wiskozy". Na podstawie Swiadectwa dopr:szęzęnla Nr 3643/20l9 uzyskano
irrfbrmację, iż skład warstwy termoizolacyjnej stanowi: tkanina poclszewkowa art. M4087
o składzie 54 % tneta-aranrid, ż9 oń para-atanrid, 16 'ń wiskoza FR, 1 % włókr-ro

antystatyczne, o gramaturze200 glm2 lub, tkanina podszewkowa art. 8066 oskładzie 50 %
Nontex Conrfort, 50 % Nonex T450, o grat-natulze 195 g/m2. W związku z powyższym tlie
został spełniony warunek aby podszewka posiadała min. 30 % wiskozy.

W związkl z powyższym Zamawiający odrzuca oflertę Nr 2 firrny ,,SCANTEX'' S.C.
K. K. Koćmiel ul. Obotrycka 2, 80-383 Gdańsk, ponieważ jej treść nie odpowiada treści
specyfikacj i istotnych warunków zanrówienia.
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