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Parczew, 17.01.2017 r. 

 Dział Zamówień Publicznych 
 fax (83) 355 21 13 
 zamowienia@spzozparczew.pl 
 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 

Nr sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/17/2016 (24) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych i akcesoriów do aparatury 
medycznej w podziale na 37 części. 
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty: o wyborze najkorzystniejszej oferty, o unieważnieniu 
postępowania o udzielenie zamówienia, o terminie, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta. 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 28 ofert. 
 
 

I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryteriami: cena oferty 60%, termin dostawy 20% 

oraz termin płatności 20%. 

Wybrano ofertę zgodną z siwz z największą sumą uzyskanych punktów. 

 
 

1. Zadanie nr 1 - Igły, kaniule strzykawki  
 

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy:  

MEDICA Spółka Jawna J. Chodacki A. Misztal, ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin.  

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności - 20 pkt, termin dostawy 
- 20 pkt, cena - 60 pkt. Łącznie 100 pkt.  
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Pozostałe oferty złożone dla zadania nr 1: 

1) Bialmed Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.  
Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności - 20 pkt, termin dostawy - 20 pkt, cena - 
54,50 pkt. Łącznie 94,50 pkt. 

 
 

2. Zadanie nr 2 - Akcesoria do respiratora e-volution 

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy: 

Biameditek Sp. z o.o., ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok.  

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności 20 pkt, termin dostawy 
20 pkt, cena 60 pkt. Łącznie 100 pkt.  
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po przesłaniu zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
 

3. Zadanie nr 3 - Łączniki przeciwbakteryjne – brak ofert 
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4. Zadanie nr 4 - Igły do ostrzykiwań, punkcyjne, do trepanobiopsji, maski krtaniowe 

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy: 

Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska. 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności 20 pkt, termin dostawy 20 
pkt, cena 60 pkt. Łącznie 100 pkt. 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po przesłaniu zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
 
5. Zadanie nr 5 – Klipsy tytanowe i trokary 

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy:  

Beryl Med Ltd. 1st FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE, LONDYN, ANGLIA, W1F 7PP.  

Adres do korespondencji: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów. 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności 20 pkt, termin dostawy 20 
pkt, cena 60 pkt. Łącznie 100 pkt. 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po przesłaniu zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 
 

6. Zadanie nr 6 - Zestawy do CT 

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy: 

Alteris S.A., ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice.  

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności 20 pkt, termin dostawy 20 
pkt, cena 60 pkt. Łącznie 100 pkt. 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po przesłaniu zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 

 
7. Zadanie nr 7 – Dreny, filtry antybakteryjne, układy oddech. 

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy:  

Promed S.A., ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa.  

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności 20 pkt, termin dostawy 20 
pkt, cena 60 pkt. Łącznie 100 pkt. 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po przesłaniu zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 
 

8. Zadanie nr 8 – Kaniule, przetworniki 

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy:  

Billmed Sp. z o.o., ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa.   

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności 20 pkt, termin dostawy 20 
pkt, cena 60 pkt. Łącznie 100 pkt. 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po przesłaniu zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
 
9. Zadanie nr 9 -  Elektroda neutralna 

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy:  

EMED Sp. z .o.o. Sp.k., ul. Ryżowa 69 A, 05-816 Opacz Kolonia.  

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności 20 pkt, termin dostawy 20 
pkt, cena 60 pkt. Łącznie 100 pkt. 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
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Pozostałe oferty złożone dla zadania nr 9: 

1) DIAPAMED Teresa Lupierz, ul. Żwirki i Wigury 65, 43-190 Mikołów.  
Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności - 20 pkt, termin dostawy - 20 pkt, cena - 52,70 
pkt. Łącznie 92,70 pkt 

2) BOWA International Sp. z o.o. Sp.k., ul. Obornicka 10, 62-002 Suchy Las, Złotkowo. 
Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności - 20 pkt, termin dostawy - 20 pkt, cena – 47,34 
pkt. Łącznie 87,34 pkt 

3) Medicom Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze. 
Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności - 20 pkt, termin dostawy - 20 pkt, cena – 28,58 
pkt. Łącznie 68,58 pkt 

4) Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa. 
Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności - 20 pkt, termin dostawy - 20 pkt, cena – 24,24 
pkt. Łącznie 64,24 pkt 
 

 
10.  Zadanie nr 10 -  Testy do sterylizacji 

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy:  

AMED Biuro Techniczno-Handlowe, ul. Słowikowskiego 39, 05-090 Raszyn. 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności 20 pkt, termin dostawy 20 
pkt, cena 60 pkt. Łącznie 100 pkt. 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po przesłaniu zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
 
11.  Zadanie nr 11 – Przyrządy do przetoczeń 

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy:  

MEDICA Spółka Jawna J. Chodacki A. Misztal, ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin.  

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności - 20 pkt, termin dostawy - 20 
pkt, cena - 60 pkt. Łącznie 100 pkt.  
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Pozostałe oferty złożone dla zadania nr 11: 

1) Bialmed Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.  
Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności - 20 pkt, termin dostawy - 20 pkt, cena – 55,70 
pkt. Łącznie 95,70 pkt. 

2) ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k. ul. Pod Borem 18,  41-808 Zabrze.  
Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności - 20 pkt, termin dostawy - 20 pkt, cena - 54,50 
pkt. Łącznie 94,50 pkt. 

 
 
12.  Zadanie nr 12 – Ostrza, wzierniki 

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy:  

ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod Borem 18,  41-808 Zabrze. 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności 20 pkt, termin dostawy 20 
pkt, cena 60 pkt. Łącznie 100 pkt. 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po przesłaniu zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
 
13.  Zadanie nr 13 – Rękawice nitrylowe 

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy:  

ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod Borem 18,  41-808 Zabrze. 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności 20 pkt, termin dostawy 20 
pkt, cena 60 pkt. Łącznie 100 pkt. 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po przesłaniu zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty. 
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14. Zadanie nr 14 – Rękawice diagnostyczne i sterylne 

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy:  

ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod Borem 18,  41-808 Zabrze. 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności 20 pkt, termin dostawy 20 
pkt, cena 60 pkt. Łącznie 100 pkt. 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po przesłaniu zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 
 

15. Zadanie nr 15 – Staplery i ładunki do staplera 

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy:  

Medtronic Poland Sp. z o.o., Ul. Polna 11, 00-633 Warszawa. 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności 20 pkt, termin dostawy 20 
pkt, cena 60 pkt. Łącznie 100 pkt. 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po przesłaniu zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 
 

16. Zadanie nr 16 – Cewniki, dreny, rurki, zgłębniki 

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy:  

Bialmed Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.  

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności - 20 pkt, termin dostawy - 20 
pkt, cena - 60 pkt. Łącznie 100 pkt.  
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Pozostałe oferty złożone dla zadania nr 16: 

1) ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k. ul. Pod Borem 18,  41-808 Zabrze.  
Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności - 20 pkt, termin dostawy - 20 pkt, cena - 55,33 
pkt. Łącznie 95,33 pkt. 

 
 

17.   Zadanie nr 17 – Zestawy i igły do znieczuleń 

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy:  

BALTON Sp. z o.o., Ul. Nowy Świat 7m.14, 00-496 Warszawa.  

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności - 20 pkt, termin dostawy - 20 
pkt, cena - 60 pkt. Łącznie 100 pkt.  
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Pozostałe oferty złożone dla zadania nr 17: 

1) Bialmed Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.  
Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności - 20 pkt, termin dostawy - 20 pkt, cena – 46,24 
pkt. Łącznie 86,24 pkt. 

 
 

18.  Zadanie nr 18 – Zgłębniki silikonowe, port iniekcyjny 

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy:  

ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod Borem 18,  41-808 Zabrze. 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności 20 pkt, termin dostawy 20 
pkt, cena 60 pkt. Łącznie 100 pkt. 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po przesłaniu zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty. 
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19.  Zadanie nr 19 – Papiery rejestracyjne 

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy: 

SORIMEX Sp. z .o.o. Sp.k., Ul. Równinna 25, 87-100 Toruń.  

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności - 20 pkt, termin dostawy - 20 
pkt, cena - 60 pkt. Łącznie 100 pkt.  
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Pozostałe oferty złożone dla zadania nr 19: 

1) Medicom Sp. z o. o., ul. M. Skłodowskiej – Curie 34, 41-819 Zabrze.  
Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności - 20 pkt, termin dostawy - 20 pkt, cena – 53,57 
pkt. Łącznie 93,57 pkt. 
 

 
20. Zadanie nr 20 – Dozownik tlenowy 

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy:  

FARUM S.A.,ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.  

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności 20 pkt, termin dostawy 20 
pkt, cena 60 pkt. Łącznie 100 pkt. 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po przesłaniu zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 
 

21. Zadanie nr 21 – Część do ciśnieniomierza 

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy:  

INCO MEDICA, Ul. Pomorska 1B, 05-500 Piaseczno.  

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności 20 pkt, termin dostawy 20 
pkt, cena 60 pkt. Łącznie 100 pkt. 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po przesłaniu zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
 
22. Zadanie nr 23 – Papier i rękaw do sterylizacji 

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy:  

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

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności 20 pkt, termin dostawy 20 
pkt, cena 60 pkt. Łącznie 100 pkt. 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po przesłaniu zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
 
23.  Zadanie nr 24 – Opaska identyfikacyjna 

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy:  

Jantar Sp. z o.o., ul. Piekarska 199, 43–300 Bielsko-Biała.  

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności 20 pkt, termin dostawy 20 
pkt, cena 60 pkt. Łącznie 100 pkt. 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po przesłaniu zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 
 

24.  Zadanie nr 25 – Akcesoria endoskopowe 

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy:  

POL-MED Paweł Jabłonka, Pieńków 61B, 05-152 Czosnów. 
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Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności - 20 pkt, termin dostawy - 20 
pkt, cena - 60 pkt. Łącznie 100 pkt.  
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Pozostałe oferty złożone dla zadania nr 25: 

1) Varimed Sp. z o.o., ul. Powstańców Śl. 5, 53-332 Wrocław.  
Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności - 20 pkt, termin dostawy - 20 pkt, cena – 47,33 
pkt. Łącznie 87,33 pkt. 

 

25. Zadanie nr 26 – Pojemniki na igły, maski tlenowe, kieliszki  

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy:  

ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze. 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności - 20 pkt, termin dostawy - 20 
pkt, cena - 60 pkt. Łącznie 100 pkt.  
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Pozostałe oferty złożone dla zadania nr 26: 

1) Bialmed Sp. z o. o. ul. M. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska.  
Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności - 20 pkt, termin dostawy - 20 pkt, cena – 58,25 
pkt. Łącznie 98,25 pkt. 

 

26. Zadanie nr 27 – Ciśnieniomierze, termometry, elektrody 

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy:  

INCO MEDICA, Ul. Pomorska 1B, 05-500 Piaseczno.  

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności - 20 pkt, termin dostawy - 20 
pkt, cena - 60 pkt. Łącznie 100 pkt.  
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Pozostałe oferty złożone dla zadania nr 27: 

1) ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k. ul. Pod Borem 18,  41-808 Zabrze.  
Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności - 20 pkt, termin dostawy - 20 pkt, cena - 51,30 
pkt. Łącznie 91,30 pkt. 

2) HAS MED Sp. z o.o., ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała. 
Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności – 16,67 pkt, termin dostawy - 12 pkt, cena – 
32,05 pkt. Łącznie 60,72 pkt. 

 

27. Zadanie nr 28 – Akcesoria do ssaków medycznych 

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy:  

Beryl Med Ltd. 1st FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE, LONDYN, ANGLIA, W1F 7PP.  

Adres do korespondencji: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów. 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności 20 pkt, termin dostawy 20 
pkt, cena 60 pkt. Łącznie 100 pkt. 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po przesłaniu zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 

28.  Zadanie nr 29 – Filtry do inkubatorów 

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy:  

Drager Polska sp. z o.o., ul. Sułkowskiego 18a 85-655 Bydgoszcz.  

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności 20 pkt, termin dostawy 20 
pkt, cena 60 pkt. Łącznie 100 pkt. 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po przesłaniu zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty. 
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29.  Zadanie nr 30 – Akcesoria do inkubatora Atom – brak ofert 
 
 
30.  Zadanie nr 31 – Wyroby z flizeliny 

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy:  

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa M. Kruszelnicki, Ul. Chorwacka 45, 51-107 Wrocław.  

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności 20 pkt, termin dostawy 20 
pkt, cena 60 pkt. Łącznie 100 pkt. 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po przesłaniu zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
 
31.  Zadanie nr 32 – Ostrza do strzygarki chirurgicznej – brak ofert 
 
 
32.  Zadanie nr 33 – Elektrody do czasowej stymulacji i introduktory 

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy:  

BALTON Sp. z o.o., Ul. Nowy Świat 7m.14, 00-496 Warszawa.  

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności - 20 pkt, termin dostawy - 20 
pkt, cena - 60 pkt. Łącznie 100 pkt.  
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Pozostałe oferty złożone dla zadania nr 33: 

1) Bialmed Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.  
Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności - 20 pkt, termin dostawy - 20 pkt, cena – 39,88 
pkt. Łącznie 79,88 pkt. 

 
 

33.  Zadanie nr 34 – Balon żołądkowy i zestaw do usuwania balonu 

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy:  

VARIMED Sp. z o.o., ul. Powstańców Śl. 5, 53-332 Wrocław 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności - 20 pkt, termin dostawy - 20 
pkt, cena - 60 pkt. Łącznie 100 pkt.  
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Pozostałe oferty złożone dla zadania nr 34: 

1) SUN-MED Spółka Cywilna, ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź.  
Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności - 20 pkt, termin dostawy - 20 pkt, cena - 58,51 
pkt. Łącznie 98,51 pkt. 

2) Hammermed Medical Polska Sp.z o.o. Sp.k., Ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź. 
Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności - 20 pkt, termin dostawy - 20 pkt, cena - 46,62 
pkt. Łącznie 86,62 pkt. 

 
 
34.  Zadanie nr 35 – Klipsy do klipsownicy HX-110UR 

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy:  

OLYMPUS Polska Sp. z o.o., Ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności - 20 pkt, termin dostawy - 20 
pkt, cena - 60 pkt. Łącznie 100 pkt.  
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Pozostałe oferty złożone dla zadania nr 35: 

1) VARIMED Sp. z o.o., ul. Powstańców Śl. 5, 53-332 Wrocław.  
2) SUN-MED Spółka Cywilna, ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź.  
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Zadanie nr 36 - Akcesoria do pomiaru rzutu serca w technologii PICCO – brak ofert 
 
Zadanie nr 37 - Łyżeczka ssąca do śluzówki macicy – brak ofert 
 
 
 

 
II. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 
 

1. Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe na Zadanie nr 22 - Kleszczyki biopsyjne 
endoskopowe, na podst. art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.  

Zamawiający w Zadaniu nr 22 wymagał złożenia oferty na „Kleszczyki biopsyjne do pobierania 

wycinków endoskopowych, śr. 2,3mm, dł. 160cm” oraz na „Kleszczyki biopsyjne do pobierania 

wycinków endoskopowych, śr. 2,3mm, dł. 230cm”. Opis przedmiotu zamówienia był niedokładny, nie 

wskazywał czy kleszczyki mają być jedno- czy wielorazowe. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty:  

a) Bialmed Sp. z o.o. – kleszczyki biopsyjne jednorazowego użytku – cena oferty 546,48 zł, 

b) Varimed Sp. z o.o. – kleszcze biopsyjne (wielorazowe) – cena oferty 7.279,20 zł, 

c) POL-MED Paweł Jabłona – kleszczyki endoskopowe biopsyjne (wielorazowe) – cena oferty 

9.180,00 zł. 

Wykonawcy zaoferowali zarówno kleszczyki jednorazowe jak i wielorazowe, co spowodowało, że 
oferty były nieporównywalne. Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej 
i niemożliwe jest zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o 
udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 
 
 
2. Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe na następujące zadania: 

Zadanie nr 3 – Łączniki przeciwbakteryjne, 
Zadanie nr 30 – Akcesoria do inkubatora Atom, 
Zadanie nr 32 –  Ostrza do strzygarki chirurgicznej, 
Zadanie nr 36 - Akcesoria do pomiaru rzutu serca w technologii PICCO, 
Zadanie nr 37 - Łyżeczka ssąca do śluzówki macicy, 

ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu i wykluczeniu. 

  Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt.1 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, niepodlegającej 

wykluczeniu. 
 
 
 
 

Podpisał 
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