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                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 

                      PUM 
                             Al.  Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

                               tel. (0-91) 466 10 86 do 88  fax 466 11 13    
 

Szczecin, dn. 28-10-2013 r. 
Znak sprawy: ZP/220/40/13 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę opatrunków, zestawów 
opatrunkowych, hemostatyków wchłanialnych i kompresów. 
 
 
 ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNI ĘCIU POSTĘPOWANIA  
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej „ustawy 
PZP”) Zamawiający zawiadamia, że dokonano rozstrzygnięcia wyżej wymienionego postępowania 
na zadaniach 2-11. 

      
 Zadanie 2 

a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 2 – Covimed Sp. z o.o. ul. Przelot 10 04-622 Warszawa  
Oferta nr 5 – Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Ił żecka 24 02-135 Warszawa  
Oferta nr 6 – Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „Zarys” Sp. z o.o.  ul. Pod 
Borem 18 41-808 Zabrze  
Oferta nr 8 – Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet-Cezal” Sp. z 
o.o. ul. Dąbrowskiego 133/135 60-543 Poznań 
Oferta nr 10 -  Medicus Sp. z o.o. Sp. K-A ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców tj: 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert. 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 8 – Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet-Cezal” Sp. z 
o.o. ul. Dąbrowskiego 133/135 60-543 Poznań  
 
Cena oferty brutto 7467,12 zł  
Uzasadnienie wyboru oferty – oferta najkorzystniejsza pod względem ceny-kryterium przyjętego do 
oceny ofert.  
e) streszczenie oceny i porównania ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z punktacją 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 

2 74 

5 20 

6 94 

8 100 

10 90 

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 07-11-
2013r 

Zadanie 3 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 7- Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna 
ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź      
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
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z postępowania  wykluczono 0 wykonawców tj: 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert. 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 7- Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna 
ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź    
 
Cena oferty brutto 122 950,98 zł  
Uzasadnienie wyboru oferty – Jedyna oferta. Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta zgodna z 
siwz 
e) streszczenie oceny i porównania ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z punktacją 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 

7 100 

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 07-11-
2013r 

Zadanie 4 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 1 – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-
100 Toruń   
Oferta nr 6 – Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „Zarys” Sp. z o.o.  ul. Pod 
Borem 18 41-808 Zabrze  
Oferta nr 12 – 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 tj: 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert. 
d) spośród ważnych ofert najtańszą ofertą stanowi: 
Oferta nr 6 – Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „Zarys” Sp. z o.o.  ul. Pod 
Borem 18 41-808 Zabrze  
 
Cena oferty brutto 65680,31 zł  
e) streszczenie oceny i porównania ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z punktacją 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 

1 79 

6 100 

12 76 

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 07-11-
2013r 

Zadanie 5 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 1 – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-
100 Toruń  
Oferta nr 9 - Rexomed Sp. z o.o. ul. Mączna 31 70-780 Szczecin 
Oferta nr 12 – 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 1 wykonawców tj: 
Rexomed Sp. z o.o. ul. Mączna 31 70-780 Szczecin 
 
Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust 2 pkt 3 ustawy PZP 
ponieważ złożył nieprawdziwe mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania  
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Uzasadnienie faktyczne:  
Wskazany Wykonawca został wezwany w dniu 16-09-2013r do uzupełnienia oferty o informację 
banku wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, ponieważ 
informacja banku złożona wraz z oferta wystawiona była w dniu 02-04-2013r. 
W ramach uzupełnienia Wykonawca przedstawił kopię opinii bankowej wystawioną w 02-07-2013r 
przez Bank PEKAO S.A, która wzbudziła wątpliwości  Zamawiającego co do prawdziwości daty 
wystawienia.  
Wobec powyższego Zamawiający wezwał wskazanego Wykonawcę do przedstawienia oryginału lub 
notarialnie poświadczonej kopii dostarczonej w ramach uzupełnienia kopii informacji z banku.  
Wykonawca żądanego oryginału nie przedstawił dostarczając jednocześnie kolejną kopię opinii banku 
PEKAO S.A. która różni się w treści datą wystawienia oraz kwotą zdolności kredytowej od treści 
opinii kwestionowanej przez Zamawiającego. 
 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 1 ofertę tj.. 
Oferta nr 9 - Rexomed Sp. z o.o. ul. Mączna 31 70-780 Szczecin 
 
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca został wykluczony z  postępowania na podstawie art. 24 ust 2 
pkt 3 
Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 24 ust 4 ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaję się za 
odrzuconą 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 12 – Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice  
 
Cena oferty brutto 80990,50 zł  
Uzasadnienie wyboru oferty – oferta najkorzystniejsza pod względem ceny-kryterium przyjętego do 
oceny ofert.  
e) streszczenie oceny i porównania ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z punktacją 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 

1 98 

12 100 

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 07-11-
2013r         
        Zadanie 6 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 4 – 3M Poland Sp. z o.o. Al.. Katowicka 117 Kajetany 05-830 Nadarzyn  
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 ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 4 – 3M Poland Sp. z o.o. Al. Katowicka 117 Kajetany 05-830 Nadarzyn  
 
Cena oferty brutto 324091,80 zł  
Jedyna oferta. Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta zgodna z siwz  
e) streszczenie oceny i porównania ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z punktacją 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 

4 100 
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Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 07-11-
2013r 
        Zadanie 7 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 7 – Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna 
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 ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 7 – Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna 
ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź     
 
Cena oferty brutto 30412,80zł  
Uzasadnienie wyboru - Jedyna oferta. Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta zgodna z siwz  
e) streszczenie oceny i porównania ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z punktacją 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 

7 100 

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 07-11-
2013r 
        Zadanie 8 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 4 – 3M Poland Sp. z o.o. Al.. Katowicka 117 Kajetany 05-830 Nadarzyn  
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 ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 4 – 3M Poland Sp. z o.o. Al.. Katowicka 117 Kajetany 05-830 Nadarzyn  
 
Cena oferty brutto 84726,00zł  
Uzasadnienie wyboru - Jedyna oferta. Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta zgodna z siwz  
e) streszczenie oceny i porównania ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z punktacją 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 

4 100 

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 07-11-
2013r 
      Zadanie 9 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Brak ofert 
b) rozstrzygniecie postępowania na zadaniu 9 
Postępowanie na zadaniu 9 zostało unieważnione. 
Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93  ust 1 pkt 1  
Uzasadnienie faktyczne: na zadanie 9 nie złożono żadnej oferty. 

 
Zadanie 10 

a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 1 – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-
100 Toruń   
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
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z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 1 – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-
100 Toruń 
Cena oferty brutto 50803,20zł  
Uzasadnienie wyboru - Jedyna oferta. Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta zgodna z siwz  
e) streszczenie oceny i porównania ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z punktacją 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 

1 100 

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 07-11-
2013r  

Zadanie 11 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 12 – 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 ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 12 – Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice  
Cena oferty brutto 6177,60zł  
Uzasadnienie wyboru - Jedyna oferta. Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta zgodna z siwz  
e) streszczenie oceny i porównania ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z punktacją 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 

12 100 

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 07-11-
2013r 
 
Informację otrzymują Wykonawcy biorący udział w postępowaniu w wskazanych powyżej zadaniach. 
Została ona również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń 

 
   Z poważaniem 
 
 
 
 

........………………………….……….      
     /DYREKTOR SPSK NR 2 PUM/        


