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Znak sprawy: ZP/220/64/18                    Szczecin, dn. 31 października 2018r. 
 
w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa staplerów i innego sprzętu laparaskopowego. 
 

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 6 – Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Ił żecka 24 02-135 Warszawa  
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 6 – Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Ił żecka 24 02-135 Warszawa  
Cena oferty brutto: 484 801,20 PLN. Termin dostawy w dniach roboczych 3 dni. Termin płatności 60 dni. 
Uzasadnienie wyboru  – Jedyna oferta złożona w postępowaniu. Wykonawca snie podlega wykluczeniu. Oferta zgodna z siwz. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja: 

Wykonawca Liczba pkt w 
kryterium - cena – 

90% 

Termin dostawy w dniach  
roboczych – 5 %  

 

Termin 
płatności – 5 % 

 
RAZEM 

Oferta nr 6 – Johnson & Johnson 
Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 02-135 
Warszawa  
 

90 5 5 100 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisania po dniu 01 listopada 2018r. 
                     
      Zadanie 2 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty 
Oferta nr 2 – Surg-Tech Leki Kucharski Spółka Jawna ul. Unii Lubelskiej 1 lok. 121  61-249 Poznań 
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 – Surg-Tech Leki Kucharski Spółka Jawna ul. Unii Lubelskiej 1 lok. 121  Leki Ku 
Cena oferty brutto: 460 890,00 PLN. Termin dostawy w dniach roboczych 3 dni. Termin płatności 30 dni. 
Uzasadnienie wyboru  – Jedyna oferta złożona w postępowaniu. Wykonawca snie podlega wykluczeniu. Oferta zgodna z siwz. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja: 

Wykonawca Liczba pkt w 
kryterium - cena – 

90% 

Termin dostawy w dniach  
roboczych – 5 %  

 

Termin 
płatności – 5 % 

 
RAZEM 

Oferta nr 2 – Surg-Tech Leki 
Kucharski Spółka Jawna ul. Unii 
Lubelskiej 1 lok. 121  Leki Ku 
 

90 5 5 100 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisania po dniu 01 listopada 2018r. 
       
     Zadanie 3 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty 
Oferta nr 3 – Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, bud. B 00-633 Warszawa    
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: 
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Oferta nr 3 – Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, bud. B 00-633 Warszawa    
Cena oferty brutto: 229 554,00 PLN. Termin dostawy w dniach roboczych 2 dni. Termin płatności 60 dni. 
Uzasadnienie wyboru  – Jedyna oferta złożona w postępowaniu. Wykonawca snie podlega wykluczeniu. Oferta zgodna z siwz. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja: 

Wykonawca Liczba pkt w 
kryterium - cena – 

90% 

Termin dostawy w dniach  
roboczych – 5 %  

 

Termin 
płatności – 5 % 

 
RAZEM 

Oferta nr 3 – Medtronic Poland Sp. z 
o.o. ul. Polna 11, bud. B 00-633 
Warszawa    
 

90 5 5 100 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisania po dniu 01 listopada 2018r. 
     Zadanie 4 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty 
Oferta nr 2 – Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl    
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 – Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl    
Cena oferty brutto: 79 338,96 PLN. Termin dostawy w dniach roboczych 3 dni. Termin płatności 45 dni. 
Uzasadnienie wyboru  – Jedyna oferta złożona w postępowaniu. Wykonawca snie podlega wykluczeniu. Oferta zgodna z siwz. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja: 

Wykonawca Liczba pkt w 
kryterium - cena – 

90% 

Termin dostawy w dniach  
roboczych – 5 %  

 

Termin 
płatności – 5 % 

 
RAZEM 

Oferta nr 2 – Aesculap Chifa Sp. z o.o. 
ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl   
 

90 5 5 100 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisania po dniu 01 listopada 2018r. 
     Zadanie 5 - UNIEWA ŻNIONE 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty 
Oferta nr 4 – MEDIM  Sp. z o.o. ul Puławska 45B, 05-500 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 4 – MEDIM  Sp. z o.o. ul Puławska 45B, 05-500 Piaseczno   
Cena oferty brutto: 40 483,00 PLN. Termin dostawy w dniach roboczych 7 dni. Termin płatności 60 dni. 
Uzasadnienie wyboru  – Jedyna oferta złożona w postępowaniu. Wykonawca snie podlega wykluczeniu. Oferta zgodna z siwz. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja: 

Wykonawca Liczba pkt w 
kryterium - cena – 

90% 

Termin dostawy w dniach  
roboczych – 5 %  

 

Termin 
płatności – 5 % 

 
RAZEM 

Oferta nr 4 – MEDIM  Sp. z o.o. ul 
Puławska 45B, 05-500 Piaseczno   
 

90 5 5 100 

f) rozstrzygnięcie postępowania; 
Postepowanie na zadaniu 5 zostało unieważnione; 
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia na zadaniu 5 kwotę 29 160,00 zł. Jedyna oferta 
najkorzystniejsza przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania 6 o ponad 38% tj. o kwotę 11 323,80zł 
Uzasadnienie prawne: postępowanie na zadaniu 5 zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa 
kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
      Zadanie 6 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
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Brak ofert 
b) rozstrzygniecie postępowania 
postępowanie na zadaniu 6 zostało unieważnione. 
Uzasadnienie faktyczne: na zadanie 6 nie złożono ofert 
Uzasadnienie prawne: postępowanie na zadaniu 6 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 PZP ponieważ nie złożono 
żadnej ofert nie podlegającej odrzuceniu. 
 
      Zadanie 7 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty 
Oferta nr 5 – Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze   
 
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 – Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze   
Cena oferty brutto: 10 001,88 PLN. Termin dostawy w dniach roboczych 1 dzień. Termin płatności 60 dni. 
Uzasadnienie wyboru  – Jedyna oferta złożona w postępowaniu. Wykonawca snie podlega wykluczeniu. Oferta zgodna z siwz. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja: 

Wykonawca Liczba pkt w 
kryterium - cena – 

90% 

Termin dostawy w dniach  
roboczych – 5 %  

 

Termin 
płatności – 5 % 

 
RAZEM 

Oferta nr 5 – Zarys International 
Group Sp. z o.o. Sp. K ul. Pod Borem 
18, 41-808 Zabrze   
 

90 5 5 100 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisania po dniu 01 listopada 2018r. 
            
Informacj ę otrzymują Wykonawcy, którzy złożyli oferty. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  zostanie również 
zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń. 

 
 Z poważaniem    
 

 
 
 
…………………………………………           
  


