
 1 

                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM 

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

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

     

       Szczecin, dn. 13.01.2016 r. 

Znak sprawy: ZP/220/82/15 

Dotyczy: dostawy wyrobów medycznych (hemostatyków wchłanianych, opatrunków, szwów 

chirurgicznych i innych) 

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERT  NAJKORZYSTNIEJSZYCH 

 na zadaniach nr   1,2,3,4, 7, 10,11,15,16,22,25,26, 30, 31,37,43,44,45,46,49 

 

   oraz  UNIEWAŻNIENIE zadań nr  9,29,30,33,40,50 
 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu na dostawę wyrobów medycznych 

dla SPSK-2 PUM w Szczecinie dokonano rozstrzygnięcia w/w postępowania.      

 

ZADANIE NR 1 
 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

Oferta 18:  

Komtur Polska Sp. z o.o 

Ul. Puławska 405a 

02-801 Warszawa 

Cena oferty brutto-    72.576,00 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień 

Oferta 20:  

Infusion Paweł Szczudło  

Ul. Sulejowska 56/58 m.512,  04-157 Warszawa  

Cena oferty brutto-    110.056,32 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 3 dni 

 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  

z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania odrzucono 1 ofertę: 

Oferta 18:  

Komtur Polska Sp. z o.o 

Ul. Puławska 405a 

02-801 Warszawa 

Uzasadnienie prawne: na art. 89 ust. 1 pkt. 6 Ustawy PZP, gdyż zawiera błędy w obliczeniu ceny. 

Uzasadnienie merytoryczne: Wykonawca w zadaniu nr 1 poz. 2 w rubryce „cena jednostkowa” 

podał cenę za 1 litr preparatu, a nie za 2 litry preparatu, czego wymagał Zamawiający. Nie jest to 

taka omyłka, którą  Zamawiający mógłby poprawić zgodnie z art. 79 ustawy PZP. 
 

d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 

Oferta 20:  

Infusion Paweł Szczudło  

Ul. Sulejowska 56/58 m.512,  04-157 Warszawa  

Cena oferty brutto-    110.056,32 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 3 dni 
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Uzasadnienie wyboru – spośród ofert ważnych , nie odrzuconych oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans 

przyjętych kryteriów oraz największą ilość punktów. 

 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 

łączna punktacja 

 

Nr 

oferty 

Wykonawca Cena brutto 

95 % 

Termin realizacji 

dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 

kryterium cena – 

100% 

20 Infusion Paweł Szczudło 95,00 5,00 100,00 

 

ZADANIE NR 2 
 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

Oferta 25:  

Baxter Polska  Sp. z o.o 

Ul. Kruczkowskiego 8,  00-380 Warszawa  

Cena oferty brutto -  115.392,22 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 

 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  

z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania odrzucono 0 ofert. 

 

d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 

Oferta 25:  

Baxter Polska  Sp. z o.o 

Ul. Kruczkowskiego 8,  00-380 Warszawa  

Cena oferty brutto -  115.392,22 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 
 

Uzasadnienie wyboru –oferta była jedyna i uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz 

największą ilość punktów. 

 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 

łączna punktacja 

 

Nr 

oferty 

Wykonawca Cena brutto 

95 % 

Termin realizacji 

dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 

kryterium cena – 

100% 

25 Baxter Polska  Sp. z o.o 95,00 5,00 100,00 

 

 

ZADANIE NR 3 
 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

Oferta 13:  

COVIDIEN POLSKA Sp. z o.o 

Ul. Polna 11,  00-633 Warszawa 

Cena oferty brutto-      79.233,12 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 3 dni robocze 

 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  

z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 

 



 3 

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania odrzucono 0 ofert. 

 

d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 

Oferta 13:  

COVIDIEN POLSKA Sp. z o.o 

Ul. Polna 11,  00-633 Warszawa 

Cena oferty brutto-      79.233,12 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 3 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru –oferta była jedyna i uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz 

największą ilość punktów. 

 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 

łączna punktacja 

 

Nr 

oferty 

Wykonawca Cena brutto 

95 % 

Termin realizacji 

dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 

kryterium cena – 

100% 

13 COVIDIEN POLSKA Sp. z o.o 95,00 5,00 100,00 

 

ZADANIE NR 4 
 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

Oferta 24:  

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o 

Ul. Iłżecka 24,  02-135 Warszawa  

Cena oferty brutto -  95.688,00 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 3 dni robocze 

 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  

z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania odrzucono 0 ofert. 

 

d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 

Oferta 24:  

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o 

Ul. Iłżecka 24,  02-135 Warszawa  

Cena oferty brutto -  95.688,00 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 3 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru –oferta była jedyna i uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz 

największą ilość punktów. 

 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 

łączna punktacja 

 

Nr 

oferty 

Wykonawca Cena brutto 

95 % 

Termin realizacji 

dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 

kryterium cena – 

100% 

24 Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o 95,00 5,00 100,00 
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ZADANIE NR 7 
 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

Oferta 15:  

MDT  Sp. z o.o 

Ul. Skośna 12A,  30-383 Kraków 

Cena oferty brutto-        3.564,00 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 

 

Oferta 31:  

VALEANT Sp. z o.o. Spółka Jawna  

Ul. Przemysłowa 2,  35-959 Rzeszów  

Cena oferty brutto -        4.523,04 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 

 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  

z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania odrzucono 0 ofert. 

 

d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 

Oferta 15:  

MDT  Sp. z o.o 

Ul. Skośna 12A,  30-383 Kraków 

Cena oferty brutto-        3.564,00 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru –oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz największą ilość 

punktów. 

 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 

łączna punktacja 

 

Nr 

oferty 

Wykonawca Cena brutto 

95 % 

Termin realizacji 

dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 

kryterium cena – 

100% 

15 MDT  Sp. z o.o 

 

95,00 5,00 
100,00 

31 VALEANT Sp. z o.o. Spółka Jawna  

 

75,05 5,00 
80,05 

 

ZADANIE NR 10 
 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

Oferta 11:  

Konsorcjum firm: PGF URTICA SP. Z O.O.-Lider 

Ul. Krzemieniecka 120,  54-613 Wrocław 

PGF SA. Ul. Zbąszyńska 3,  91-342 Łódź 

Cena oferty brutto-      341.097,48 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 

 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  

z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania odrzucono 0 ofert. 
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d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 

 

Oferta 11:  

Konsorcjum firm: PGF URTICA SP. Z O.O.-Lider 

Ul. Krzemieniecka 120,  54-613 Wrocław 

PGF SA. Ul. Zbąszyńska 3,  91-342 Łódź 

Cena oferty brutto-      341.097,48 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
Uzasadnienie wyboru –oferta była jedyna i uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz 

największą ilość punktów. 

 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 

łączna punktacja 

 

Nr 

oferty 

Wykonawca Cena brutto 

95 % 

Termin realizacji 

dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 

kryterium cena – 

100% 

11 Konsorcjum firm: PGF URTICA 

SP. Z O.O. i PGF SA. 

95,00 5,00 
100,00 

 

ZADANIE NR 11 
 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

 

Oferta 2:  

Asklepios S.A. 

Ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław 

Cena oferty brutto-     35.775,43 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 4 dni  robocze 

 

Oferta 11:  

Konsorcjum firm: PGF URTICA SP. Z O.O.-Lider 

Ul. Krzemieniecka 120,  54-613 Wrocław 

PGF SA. Ul. Zbąszyńska 3,  91-342 Łódź 

Cena oferty brutto-      21.521,38 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 

 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  

z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 

 

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania odrzucono 0 ofert. 

 

d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 

Oferta 11:  

Konsorcjum firm: PGF URTICA SP. Z O.O.-Lider 

Ul. Krzemieniecka 120,  54-613 Wrocław 

PGF SA. Ul. Zbąszyńska 3,  91-342 Łódź 

Cena oferty brutto-      21.521,38 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
Uzasadnienie wyboru –oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz największą ilość 

punktów. 
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e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 

łączna punktacja 

Nr 

oferty 

Wykonawca Cena brutto 

95 % 

Termin realizacji 

dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 

kryterium cena – 

100% 

2 Asklepios S.A. 57,00 1,25 58,25 

11 Konsorcjum firm: PGF URTICA 

SP. Z O.O. i PGF SA. 

95,00 5,00 
100,00 

ZADANIE NR 15 
 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

Oferta 6:  

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 

Ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice 

Cena oferty brutto-    72.161,28 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 

 

Oferta 17:  

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA  

Ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń  

Cena oferty brutto-    41.938,56 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 

 

Oferta 22:  

Blakpol  Sp. z o.o 

Ul. Śniadeckich 9,  42-200 Częstochowa 

Cena oferty brutto-     82.080,00 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 

 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  

z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania odrzucono 0 ofert. 

 

d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 

Oferta 17:  

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA  

Ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń  

Cena oferty brutto-    41.938,56 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
Uzasadnienie wyboru –oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz największą ilość 

punktów. 

 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 

łączna punktacja 

 

Nr 

oferty 

Wykonawca Cena brutto 

95 % 

Termin realizacji 

dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 

kryterium cena – 

100% 

6 Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 

 

55,10 5,00 
60,10 

17 Toruńskie Zakłady Materiałów 

Opatrunkowych SA  

95,00 5,00 
100,00 

22 Blakpol  Sp. z o.o 48,45 5,00 53,45 
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ZADANIE NR 16 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

Oferta 6:  

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 

Ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice 

Cena oferty brutto-    644.922,00 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 

 

Oferta 8:  

Zarys International Group   Sp. z o.o. Sp.K. 

Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze 

Cena oferty brutto-   767.188,80 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 

 

Oferta 17:  

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA  

Ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń  

Cena oferty brutto-    541.900,80 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 

 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  

z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania odrzucono 0 ofert. 

 

d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 

Oferta 17:  

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA  

Ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń  

Cena oferty brutto-    541.900,80 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
Uzasadnienie wyboru –oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz największą ilość 

punktów. 

 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 

łączna punktacja 

 

Nr 

oferty 

Wykonawca Cena brutto 

95 % 

Termin realizacji 

dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 

kryterium cena – 

100% 

6 Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 

 

79,80 5,00 
84,80 

8 Zarys International Group   Sp. z 

o.o. Sp.K. 

67,45 5,00 
72,45 

17 Toruńskie Zakłady Materiałów 

Opatrunkowych SA  

95,00 5,00 
100,00 

 

ZADANIE NR 22 
 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

Oferta 7:  

Skamex  Sp. z o.o. S.K. 

Ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź 

Cena oferty brutto-    119.907,43 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
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Oferta 8:  

Zarys International Group   Sp. z o.o. Sp.K. 

Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze 

Cena oferty brutto-   119.806,56 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 

 

Oferta 12:  

MERCATOR MEDICAL Sp. z o.o 

Ul. Heleny Modrzejewskiej 30,  31-327 Kraków 

Cena oferty brutto-    112.816,80 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 

 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  

z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania odrzucono 0 ofert. 

 

d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 

Oferta 12:  

MERCATOR MEDICAL Sp. z o.o 

Ul. Heleny Modrzejewskiej 30,  31-327 Kraków 

Cena oferty brutto-    112.816,80 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
Uzasadnienie wyboru –oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz największą ilość 

punktów. 

 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 

łączna punktacja 

 

Nr 

oferty 

Wykonawca Cena brutto 

95 % 

Termin realizacji 

dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 

kryterium cena – 

100% 

7 Skamex  Sp. z o.o. S.K. 

 

89,40 5,00 
94,40 

8 Zarys International Group   Sp. z 

o.o. Sp.K. 

89,49 5,00 
94,49 

12 MERCATOR MEDICAL Sp. z o.o 

 

95,00 5,00 
100,00 

 

 

ZADANIE NR 25 
 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

Oferta 8:  

Zarys International Group   Sp. z o.o. Sp.K. 

Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze 

Cena oferty brutto-   11.340,00 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 

 

Oferta 17:  

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA  

Ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń  

Cena oferty brutto-    12.960,00 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
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Oferta 30:  

J. Chodacki , A. Misztal „MEDICA” Spółka Jawna  

Ul. Przemysłowa 4a,  59-300 Lubin  

Cena oferty brutto-     9.720,00 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 

 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  

z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania odrzucono 0 ofert. 

 

d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 

Oferta 30:  

J. Chodacki , A. Misztal „MEDICA” Spółka Jawna  

Ul. Przemysłowa 4a,  59-300 Lubin  

Cena oferty brutto-     9.720,00 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
Uzasadnienie wyboru –oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz największą ilość 

punktów. 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 

łączna punktacja 

 

Nr 

oferty 

Wykonawca Cena brutto 

95 % 

Termin realizacji 

dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 

kryterium cena – 

100% 

8 Zarys International Group   Sp. z 

o.o. Sp.K. 

81,42 5,00 
86,42 

17 Toruńskie Zakłady Materiałów 

Opatrunkowych SA  

71,25 5,00 
76,25 

30 J. Chodacki , A. Misztal 

„MEDICA” Spółka Jawna  

95,00 5,00 
100,00 

 

 

ZADANIE NR 26 
 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

Oferta 17:  

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA  

Ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń  

Cena oferty brutto-    76.593,60 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 

 

Oferta 22:  

Blakpol  Sp. z o.o 

Ul. Śniadeckich 9,  42-200 Częstochowa 

Cena oferty brutto-   125.582,40 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 

 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  

z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania odrzucono 0 ofert. 

 

d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 

Oferta 17:  
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Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA  

Ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń  

Cena oferty brutto-    76.593,60 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 

 
 

Uzasadnienie wyboru –oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz największą ilość 

punktów. 

 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 

łączna punktacja 

 

Nr 

oferty 

Wykonawca Cena brutto 

95 % 

Termin realizacji 

dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 

kryterium cena – 

100% 

17 Toruńskie Zakłady Materiałów 

Opatrunkowych SA  

95,00 5,00 
100,00 

22 Blakpol  Sp. z o.o 

 

57,95 5,00 
62,95 

 

ZADANIE NR 30 
 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

Oferta 19:  

Consultronix SA 

Ul. Racławicka 58,  30-017 Kraków 

Cena oferty brutto-    202.824,00 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 
 

b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  

z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania odrzucono 0 ofert. 

 

d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 

Oferta 19:  

Consultronix SA 

Ul. Racławicka 58,  30-017 Kraków 

Cena oferty brutto-    202.824,00 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru –oferta była jedyna i uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz 

największą ilość punktów. 

 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 

łączna punktacja 

 

Nr 

oferty 

Wykonawca Cena brutto 

95 % 

Termin realizacji 

dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 

kryterium cena – 

100% 

19 Consultronix SA 

 

95,00 5,00 
100,00 
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f) Rozstrzygnięcie  postępowania. UNIEWAŻNIENIE ZADANIA NR 30 

 

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, gdyż  cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną 

przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

Uzasadnienie faktyczne: na realizację zadania  nr 30 Zamawiający przeznaczył 150.500,00 zł.. 

Złożona oferta opiewa na kwotę 202.824,00 i jest o 52.324,00 zł. droższa od kwoty jaką 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, dlatego unieważnienie zadania 

jest w pełni uzasadnione.  

 

ZADANIE NR 31 
 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

Oferta 31:  

VALEANT Sp. z o.o. Spółka Jawna  

Ul. Przemysłowa 2,  35-959 Rzeszów  

Cena oferty brutto 

Zadanie nr  31 -  291.600,00 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 

 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  

z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania odrzucono 0 ofert. 

 

d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 

Oferta 31:  

VALEANT Sp. z o.o. Spółka Jawna  

Ul. Przemysłowa 2,  35-959 Rzeszów  

Cena oferty brutto 

Zadanie nr  31 -  291.600,00 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru –oferta była jedyna i uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz 

największą ilość punktów. 

 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 

łączna punktacja 

 

Nr 

oferty 

Wykonawca Cena brutto 

95 % 

Termin realizacji 

dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 

kryterium cena – 

100% 

31 VALEANT Sp. z o.o. Spółka Jawna  

 

95,00 5,00 
100,00 

 

 

ZADANIE NR 37 
 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

 

Oferta 7:  

Skamex  Sp. z o.o. S.K. 

Ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź 

Cena oferty brutto-     43.351,20 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 

 
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: 

z postępowania odrzucono 0 ofert. 

d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 

Oferta 7:  

Skamex  Sp. z o.o. S.K. 

Ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź 

Cena oferty brutto-     43.351,20 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
Uzasadnienie wyboru –oferta była jedyna i uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz 

największą ilość punktów. 

 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 

łączna punktacja 

 

Nr 

oferty 

Wykonawca Cena brutto 

95 % 

Termin realizacji 

dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 

kryterium cena – 

100% 

7 Skamex  Sp. z o.o. S.K. 

 

95,00 5,00 
100,00 

 

 

ZADANIE NR 43 
 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

Oferta 16:  

3M Poland Sp. z o.o. 

Ul. Al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn  

Cena oferty brutto-    38.836,80 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 

 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  

z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania odrzucono 0 ofert. 

 

d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 

Oferta 16:  

3M Poland Sp. z o.o. 

Ul. Al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn  

Cena oferty brutto-    38.836,80 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru –oferta była jedyna i uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz 

największą ilość punktów. 

 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 

łączna punktacja 

 

Nr 

oferty 

Wykonawca Cena brutto 

95 % 

Termin realizacji 

dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 

kryterium cena – 

100% 

16 3M Poland Sp. z o.o. 

 

95,00 5,00 
100,00 
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ZADANIE NR 44 
 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

Oferta 16:  

3M Poland Sp. z o.o. 

Ul. Al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn  

Cena oferty brutto-    127.008,00 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 

 
 

b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  

z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania odrzucono 0 ofert. 

 

d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 

Oferta 16:  

3M Poland Sp. z o.o. 

Ul. Al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn  

Cena oferty brutto-    127.008,00 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru –oferta była jedyna i uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz 

największą ilość punktów. 

 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 

łączna punktacja 

 

Nr 

oferty 

Wykonawca Cena brutto 

95 % 

Termin realizacji 

dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 

kryterium cena – 

100% 

16 3M Poland Sp. z o.o. 

 

95,00 5,00 
100,00 

 

 

ZADANIE NR 45 
 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

Oferta 28:  

Promedica Toruń Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 

Ul. Grudziądzka 159A,  87-100 Toruń  

Cena oferty brutto– 37.713,60 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 

 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  

z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania odrzucono 0 ofert. 

 

d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 

 

Oferta 28:  

Promedica Toruń Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 

Ul. Grudziądzka 159A,  87-100 Toruń  

Cena oferty brutto– 37.713,60 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
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Uzasadnienie wyboru –oferta była jedyna i uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz 

największą ilość punktów. 

 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 

łączna punktacja 

 

Nr 

oferty 

Wykonawca Cena brutto 

95 % 

Termin realizacji 

dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 

kryterium cena – 

100% 

28 Promedica Toruń Sp. z o.o. Spółka 

Komandytowa 

95,00 5,00 
100,00 

 

ZADANIE NR 46 
 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

Oferta 15:  

MDT  Sp. z o.o 

Ul. Skośna 12A,  30-383 Kraków 

Cena oferty brutto-     65.286,00 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 
 

b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  

z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania odrzucono 0 ofert. 

 

d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 

Oferta 15:  

MDT  Sp. z o.o 

Ul. Skośna 12A,  30-383 Kraków 

Cena oferty brutto-     65.286,00 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 
 

Uzasadnienie wyboru –oferta była jedyna i uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz 

największą ilość punktów. 

 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 

łączna punktacja 

 

Nr 

oferty 

Wykonawca Cena brutto 

95 % 

Termin realizacji 

dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 

kryterium cena – 

100% 

15 MDT  Sp. z o.o 95,00 5,00 100,00 

 

 

ZADANIE NR 49 
 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

Oferta 32:  

Aesculap Chifa Sp. z o.o 

Ul. Tysiąclecia 14,  64-300 Nowy Tomyśl 

Cena oferty brutto-    56.783,92 zł. popr. 56.783,93 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 3 dzień robocze 
 

b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  

z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
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c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania odrzucono 0 ofert. 

 

d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 

Oferta 32:  

Aesculap Chifa Sp. z o.o 

Ul. Tysiąclecia 14,  64-300 Nowy Tomyśl 

Cena oferty brutto-    56.783,93 zł. 

Termin dostaw cząstkowych – 3 dzień robocze 
Uzasadnienie wyboru –oferta była jedyna i uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz 

największą ilość punktów. 

 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 

łączna punktacja 

 

Nr 

oferty 

Wykonawca Cena brutto 

95 % 

Termin realizacji 

dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 

kryterium cena – 

100% 

 

32 
 

Aesculap Chifa Sp. z o.o 

 

95,00 

 

5,00 
 

100,00 

 

ZADANIA NR 9,29,33,40,50  zostały UNIEWAŻNIONE  

 

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

Uzasadnienie faktyczne: na zadania nr 9,29,33,40,50 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 

odrzuceniu. W związku  z powyższym unieważnienie postępowania w zakresie tych zadań jest w 

pełni uzasadnione i konieczne. 

 

Zamawiający informuje, że umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną  zawarte  po dniu  

23.01.2016 r.  

 

Informację otrzymują Wykonawcy, którzy złożyli oferty. Informacja o wyborze ofert 

najkorzystniejszych oraz unieważnieniu niektórych zadań została również zamieszczona na stronie 

internetowej SPSK Nr 2 PUM oraz na tablicy ogłoszeń.       

 

 

 

   Z poważaniem 

 

Barbara Turkiewicz  

  Dyrektor SPSK-2  


