
  

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
PUM w Szczecinie 

Dział Zamówień Publicznych 
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

Tel. 91 466 10 86 do 88 fax. 91 466 11 13. 
 

Szczecin, dn. 08.09.2016 r. 
znak sprawy: ZP/220/44/16                                             
 
w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa bielizny operacyjnej oraz 
obłożeń chirurgicznych 

 
ZAWIADOMIENIE  O  ROZSTRZYGNI ĘCIU POSTĘPOWANIA 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający (dalej 
„PZP”)  zawiadamia, że dokonano rozstrzygnięcia w/w postępowania. 
 

Zadanie 1  
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr  8 - Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 17a 15-703 Białystok  
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert 
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez 
wykonawcę: 
Oferta nr  8 - Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 17a 15-703 Białystok  
 
Cena oferty brutto: 553402,80 PLN Termin realizacji dostaw cząstkowych – 1 dzień. Termin płatności  - 60 
dni. 
Uzasadnienie wyboru  – Oferta złożona jako jedyna na zadanie 1. Oferta jest zgodna z siwz. Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja 

Wykonawca 

Liczba pkt w 
kryterium 

cena – 90% 

Termin 
realizacji 
dostaw 

cząstkowych 
– 5% 

Termin 
płatności 

- 5% SUMA 

Oferta nr  8 - Mölnlycke Health Care Polska Sp. z 
o.o. ul. Zwycięstwa 17a 15-703 Białystok  
 

90 5 5 100 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 08.09.2016r. 
 

Zadanie 2 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 5 - Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice  
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert 
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez 
wykonawcę: 
Oferta nr 5 - Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice  
 
Cena oferty brutto: 1374262,20 PLN Termin realizacji dostaw cząstkowych – 1 dzień. Termin płatności  - 
60 dni. 
Uzasadnienie wyboru  – Oferta złożona jako jedyna na zadanie 2 Oferta jest zgodna z siwz. Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja 

Wykonawca 

Liczba pkt w 
kryterium 

cena – 90% 

Termin 
realizacji 
dostaw 

cząstkowych 

Termin 
płatności 

- 5% 
SUMA 

 



  

– 5% 
Oferta nr 5 - Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. 
Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice  
 

90 5 5 100 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 08.09.2016r. 
 

Zadanie 3  
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 1- Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Częstochowska 
38/52 93-121 Łódź     
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert 
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez 
wykonawcę: 
Oferta nr 1- Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Częstochowska 
38/52 93-121 Łódź     
 
Cena oferty brutto: 96534,00  PLN Termin realizacji dostaw cząstkowych – 3 dni. Termin płatności  - 60 
dni. 
Uzasadnienie wyboru  – Oferta złożona jako jedyna na zadanie 3 Oferta jest zgodna z siwz. Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja 

Wykonawca 

Liczba pkt w 
kryterium 

cena – 90% 

Termin 
realizacji 
dostaw 

cząstkowych 
– 5% 

Termin 
płatności 

- 5% SUMA 

Oferta nr 1- Skamex Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. 
Częstochowska 38/52 93-121 Łódź     
 

90 5 5 100 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 08.09.2016r. 
 

Zadanie 4 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr  8 - Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 17a 15-703 Białystok  
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert 
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez 
wykonawcę: 
Oferta nr  8 - Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 17a 15-703 Białystok  
 
Cena oferty brutto: 279270,72 PLN Termin realizacji dostaw cząstkowych – 1 dzień. Termin płatności  - 60 
dni. 
Uzasadnienie wyboru  – Oferta złożona jako jedyna na zadanie 4. Oferta jest zgodna z siwz. Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja 

Wykonawca 

Liczba pkt w 
kryterium 

cena – 90% 

Termin 
realizacji 
dostaw 

cząstkowych 
– 5% 

Termin 
płatności 

- 5% SUMA 

Oferta nr  8 - Mölnlycke Health Care Polska Sp. z 
o.o. ul. Zwycięstwa 17a 15-703 Białystok  
 

90 5 5 100 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 08.09.2016r. 
 
 



  

Zadanie 5  
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta  nr 3 - Mercator Medical S.A. ul. Heleny Modrzejewskiej 30 31-327 Kraków 
Oferta nr 4 - Neomed Polska Sp. z o.o. ul. Orężna 6A, 05-501 Piaseczno   
Oferta nr 5 - Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice  
Oferta nr 6 - Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze    
Oferta nr 11 - Agencja Naukowo – Techniczna Symico Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54A/2 53-333 
Wrocław  
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert 
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez 
wykonawcę: 
Oferta  nr 3 - Mercator Medical S.A. ul. Heleny Modrzejewskiej 30 31-327 Kraków 
 
Cena oferty brutto: 550800,00 PLN Termin realizacji dostaw cząstkowych – 1 dzień. Termin płatności  - 60 
dni. 
Uzasadnienie wyboru  – Oferta złożona jako najkorzystniejsza na zadaniu 5. Oferta jest zgodna z siwz. 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja 

Wykonawca 

Liczba pkt w 
kryterium 

cena – 90% 

Termin 
realizacji 
dostaw 

cząstkowych 
– 5% 

Termin 
płatności 

- 5% SUMA 

Oferta  nr 3 - Mercator Medical S.A. ul. Heleny 
Modrzejewskiej 30 31-327 Kraków 
 

88,05 5 5 98,05 

Oferta nr 4 - Neomed Polska Sp. z o.o. ul. Orężna 6A, 
05-501 Piaseczno   
 

90  2,5 5 97,5 

Oferta nr 5 - Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. 
Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice  
 

66,90 5 5 76,90 

Oferta nr 6 - Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K 
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze    
 

83 2,5 5 90,5 

Oferta nr 11 - Agencja Naukowo – Techniczna Symico 
Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54A/2 53-333 
Wrocław  
 

83,47 5 5 93,47 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 08.09.2016r. 
 

Zadanie 6 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 4 - Neomed Polska Sp. z o.o. ul. Orężna 6A, 05-501 Piaseczno   
Oferta nr 9 - Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń  
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert 
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez 
wykonawcę: 
Oferta nr 4 - Neomed Polska Sp. z o.o. ul. Orężna 6A, 05-501 Piaseczno   
 
Cena oferty brutto: 548586,00 PLN Termin realizacji dostaw cząstkowych – 3 dni. Termin płatności  - 60 
dni. 
Uzasadnienie wyboru  – Oferta złożona jako najkorzystniejsza na zadaniu 6. Oferta jest zgodna z siwz. 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja 



  

Wykonawca 

Liczba pkt w 
kryterium 

cena – 90% 

Termin 
realizacji 
dostaw 

cząstkowych 
– 5% 

Termin 
płatności 

- 5% SUMA 

Oferta nr 4 - Neomed Polska Sp. z o.o. ul. Orężna 
6A, 05-501 Piaseczno   
 

90 5 5 100 

Oferta nr 9 - Toruńskie Zakłady Materiałów 
Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 
Toruń  
 

70 2 5 77 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 08.09.2016r. 
 

Zadanie 7 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 4 - Neomed Polska Sp. z o.o. ul. Orężna 6A, 05-501 Piaseczno   
Oferta nr 7 - IDEAL PARTNER Dorota i Jarosław Dojli dko Sp. Jawna ul. Warszawska 2 16-070 
Choroszcz  
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert 
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez 
wykonawcę: 
Oferta nr 7 - IDEAL PARTNER Dorota i Jarosław Dojli dko Sp. Jawna ul. Warszawska 2 16-070 
Choroszcz  
 
Cena oferty brutto: 89910,00,00 PLN Termin realizacji dostaw cząstkowych – 3 dni. Termin płatności  - 60 
dni. 
Uzasadnienie wyboru  – Oferta złożona jako jedyna na zadanie 7. Oferta jest zgodna z siwz. Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja 

Wykonawca 

Liczba pkt w 
kryterium 

cena – 90% 

Termin 
realizacji 
dostaw 

cząstkowych 
– 5% 

Termin 
płatności 

- 5% SUMA 

Oferta nr 4 - Neomed Polska Sp. z o.o. ul. Orężna 6A, 
05-501 Piaseczno   
 

72 4 5 81 

Oferta nr 7 - IDEAL PARTNER Dorota i Jarosław 
Dojlidko Sp. Jawna ul. Warszawska 2 16-070 
Choroszcz  
 

90 5 5 100 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 08.09.2016r. 
 

Zadanie 8 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr  8 - Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 17a 15-703 Białystok  
Oferta nr 11 - Agencja Naukowo – Techniczna Symico Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54A/2 53-333 
Wrocław  
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert 
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez 
wykonawcę: 
Oferta nr  8 - Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 17a 15-703 Białystok  
 
Cena oferty brutto: 403704,00 PLN Termin realizacji dostaw cząstkowych – 1 dzień. Termin płatności  - 60 
dni. 



  

Uzasadnienie wyboru  – Oferta złożona jako najkorzystniejsza na zadaniu 8. Oferta jest zgodna z siwz. 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja 

Wykonawca 

Liczba pkt w 
kryterium 

cena – 90% 

Termin 
realizacji 
dostaw 

cząstkowych 
– 5% 

Termin 
płatności 

- 5% SUMA 

Oferta nr  8 - Mölnlycke Health Care Polska Sp. z 
o.o. ul. Zwycięstwa 17a 15-703 Białystok  
 

90 5 5 100 

Oferta nr 11 - Agencja Naukowo – Techniczna Symico 
Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54A/2 53-333 
Wrocław  
 

87 5 5 97 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 08.09.2016r. 
 

Zadanie 9 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 7 -Asklepios Małgorzata Jania ul. Przyjaciół Żołnierza 120 71-670 Szczecin 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert 
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez 
wykonawcę: 
Oferta nr 7 -Asklepios Małgorzata Jania ul. Przyjaciół Żołnierza 120 71-670 Szczecin 
 
Cena oferty brutto: 19056,00 PLN Termin realizacji dostaw cząstkowych – 3 dni. Termin płatności  - 30 
dni. 
Uzasadnienie wyboru  – Oferta złożona jako jedyna na zadanie 9. Oferta jest zgodna z siwz. Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja 

Wykonawca 

Liczba pkt w 
kryterium 

cena – 90% 

Termin 
realizacji 
dostaw 

cząstkowych 
– 5% 

Termin 
płatności 

- 5% SUMA 

Oferta nr 7 -Asklepios Małgorzata Jania ul. 
Przyjaciół Żołnierza 120 71-670 Szczecin 
 

90 5 5 100 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 08.09.2016r. 
 

Zadanie 10 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 2- SINMED Aleksandra Piątkowska ul. Toszecka 6, 44-100 Gliwice 
Oferta nr 4 - Neomed Polska Sp. z o.o. ul. Orężna 6A, 05-501 Piaseczno   
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert 
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez 
wykonawcę: 
Oferta nr 2- SINMED Aleksandra Piątkowska ul. Toszecka 6, 44-100 Gliwice 
 
Cena oferty brutto: 126630,00  PLN Termin realizacji dostaw cząstkowych – 2 dni. Termin płatności  - 60 
dni. 
Uzasadnienie wyboru  – Oferta złożona jako najkorzystniejsza na zadanie 10. Oferta jest zgodna z siwz. 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja 

Wykonawca 
Liczba pkt w 

kryterium 
Termin 

realizacji 
Termin 

płatności SUMA 



  

cena – 90% dostaw 
cząstkowych 

– 5% 

- 5% 

Oferta nr 2- SINMED Aleksandra Piątkowska ul. 
Toszecka 6, 44-100 Gliwice 
 

90 5 5 100 

Oferta nr 4 - Neomed Polska Sp. z o.o. ul. Orężna 
6A, 05-501 Piaseczno   
 

70 3 5 78 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 08.09.2016r. 
 

Zadanie 11 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 9 - Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń  
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert 
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez 
wykonawcę: 
Oferta nr 9 - Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń  
 
Cena oferty brutto: 31109,40 PLN Termin realizacji dostaw cząstkowych – 1 dzień. Termin płatności  - 60 
dni. 
Uzasadnienie wyboru  – Oferta złożona jako jedyna na zadanie 11. Oferta jest zgodna z siwz. Wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja 

Wykonawca 

Liczba pkt w 
kryterium 

cena – 90% 

Termin 
realizacji 
dostaw 

cząstkowych 
– 5% 

Termin 
płatności 

- 5% SUMA 

Oferta nr 9 - Toruńskie Zakłady Materiałów 
Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 
Toruń  
 

90 5 5 100 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 08.09.2016r. 
 

Informację otrzymują Wykonawcy, którzy złożyli oferty. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  zostanie 
również zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń. 

 
 Z poważaniem    
 
 
 

………..………………...  
      /Dyrektor SPSK-2/   


