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Parczew, 25.01.2016 r. 

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

Wszyscy Wykonawcy 
 
Nr sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/12/2015 (9) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych i akcesoriów do aparatury 
medycznej w podziale na 32 części 
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi 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 26 ofert. 
 

I. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

 

 przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryteriami: - cena 98% oraz termin płatności 2% 

 wybrano ofertę z największą sumą uzyskanych punktów. 

 
 

1. Zadanie nr 1 - Igły, kaniule strzykawki  
Zamawiający wybrał ofertę (złożono jedną) Nr 21 Bialmed Sp. z o. o. ul. M. Konopnickiej 11 a, 12-230   
Biała Piska. 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 98 pkt., za termin płatności 2 pkt. 
Łącznie 100 pkt. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze 
oferty najkorzystniejszej.  

 
 

2.  Zadanie nr 2 - Akcesoria do respiratora e-volution 
Zamawiający wybrał ofertę (złożono jedną) Nr 21 Bialmed Sp. z o. o. ul. M. Konopnickiej 11 a, 12-230 
Biała Piska. 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 98 pkt., za termin płatności 2 pkt. 
Łącznie 100 pkt. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze 
oferty najkorzystniejszej.  

 
 

3. Zadanie nr 3 - Łączniki przeciwbakteryjne 
Zamawiający wybrał ofertę (złożono jedną) Nr 21 Bialmed Sp. z o. o. ul. M. Konopnickiej 11 a, 12-230 
Biała Piska. 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 98 pkt., za termin płatności 2 pkt. 
Łącznie 100 pkt. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze 
oferty najkorzystniejszej. 
 
 
4. Zadanie nr 4 - Igły punkcyjne 
Zamawiający wybrał ofertę (złożono jedną) Nr 21 Bialmed Sp. z o. o. ul. M. Konopnickiej 11 a, 12-230 
Biała Piska. 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 98 pkt., za termin płatności 2 pkt. 
Łącznie 100 pkt. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze 
oferty najkorzystniejszej. 

 
 
 

http://www.spzozparczew.com.pl/
mailto:sekretariat@spzozparczew.pl
http://www.spzozparczew.pl/
mailto:zamowienia@spzozparczew.pl


www.spzozparczew.pl 25.01.2016                     Strona 2 z 6 

 

5. Zadanie nr 6 - Zestawy do CT 
Zamawiający wybrał ofertę (złożono jedną) nr 22 Alteris S.A., ul. Ceglana 35, 40-541 Katowice. 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 98 pkt., za termin płatności 2 pkt. 
Łącznie 100 pkt. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze 
oferty najkorzystniejszej.  

 
 

6. Zadanie nr 7 – Dreny, filtry antybakteryjne, układy oddech. 
Zamawiający wybrał ofertę (złożono jedną) nr 19 Promed S.A., ul. Krajewskiego 1B,                                
01-520 Warszawa.  
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 98 pkt., za termin płatności 2 pkt. 
Łącznie 100 pkt. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze 
oferty najkorzystniejszej.  

 
 

7. Zadanie nr 8 – Kaniule, przetworniki 
Zamawiający wybrał ofertę (złożono jedną) nr 4 Billmed sp. z o.o., Ul. Krypska 21/1, 04-082 
Warszawa.   
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 98 pkt., za termin płatności 2 pkt. 
Łącznie 100 pkt. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze 
oferty najkorzystniejszej.  
 
8. Zadanie nr 9 -  Elektroda neutralna 
Zamawiający wybrał ofertę nr 17 EMED sp. z .o.o. sp.k. Ul. Ryżowa 69 A, 05-816 Opacz Kolonia. 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 98 pkt., za termin płatności 2pkt. 
Łącznie 100 pkt.  

Pozostałe złożone oferty dla zadania nr 9: 
a) Oferta nr 16 POL-MED PLUS, 32-020 Wieliczka, Czarnochowice 67. Wykonawca uzyskał za 

kryterium cena 40,90 pkt., za termin płatności 2 pkt. Łącznie 42,90 pkt. 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 5 dni 
licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 
 
9. Zadanie nr 10 -  Testy do sterylizacji 
Zamawiający wybrał ofertę (złożono jedną) nr 15 AMED Biuro Techniczno-Handlowe, Ul. Umińskiego 
3/8, 03-984 Warszawa. 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 98 pkt., za termin płatności 2pkt. 
Łącznie 100 pkt.  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze 
oferty najkorzystniejszej.  
 
 
10.  Zadanie nr 11 – Przyrządy do przetoczeń 
Zamawiający wybrał ofertę nr 14 J. Chodacki A. Misztal MEDICA Sp. J. ul. Przemysłowa 4A, 59-300 
Lubin. 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 98 pkt., za termin płatności 2 pkt. 
Łącznie 100 pkt. 

Pozostałe złożone oferty dla zadania nr 11: 
a) Oferta nr 21 Bialmed Sp. z o. o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska. Wykonawca 

uzyskał za kryterium cena 96,99 pkt., za termin płatności 2 pkt. Łącznie 98,99 pkt. 
b) Oferta nr 6 ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k. ul. Pod Borem 18,  41-808 Zabrze. 

Wykonawca uzyskał za kryterium cena 90,25 pkt., za termin płatności 2 pkt. Łącznie 92,25 pkt 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 5 dni 
licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
11.  Zadanie nr 12 – Ostrza, wzierniki 
Zamawiający wybrał ofertę nr 21 Bialmed Sp. z o. o. ul. M. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska. 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 98 pkt., za termin płatności 2 pkt. 
Łącznie 100 pkt. 
    Pozostałe złożone oferty dla zadania nr 12: 

a) Oferta nr 6 ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze. 
Wykonawca uzyskał za kryterium cena 96,82 pkt., za termin płatności 2 pkt. Łącznie 98,82 pkt 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 5 dni 
licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
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12.  Zadanie nr 13 – Rękawice nitrylowe 
Zamawiający wybrał ofertę nr 6 ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 
Zabrze.  
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 98 pkt., za termin płatności 2pkt. 
Łącznie 100 pkt.  

Pozostałe złożone oferty dla zadania nr 13: 
a) Oferta nr 10 ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego, Ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-

Zdrój. Wykonawca uzyskał za kryterium cena 89,82 pkt., za termin płatności 0 pkt. Łącznie 
89,82 pkt. 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 5 dni 
licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
 
13. Zadanie nr 14 – Rękawice diagnostyczne i sterylne 
Zamawiający wybrał ofertę nr 6 ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 
Zabrze.  
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 98 pkt., za termin płatności 2pkt. 
Łącznie 100 pkt.  

Pozostałe złożone oferty dla zadania nr 14: 
a) Oferta nr 10 ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego, Ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-

Zdrój. Wykonawca uzyskał za kryterium cena 92,88 pkt., za termin płatności 0 pkt. Łącznie 
92,88 pkt. 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 5 dni 
licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 
 

14. Zadanie nr 15 – Staplery i ładunki do staplera 
Zamawiający wybrał ofertę (złożono jedną) nr 8 COVIDIEN POLSKA Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 162, 
02-342 Warszawa.  
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 98 pkt., za termin płatności 2 pkt. 
Łącznie 100 pkt. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze 
oferty najkorzystniejszej.  

 
 

15. Zadanie nr 16 – Cewniki, kanki, zgłębniki 
Zamawiający wybrał ofertę (złożono jedną) Nr 21 Bialmed Sp. z o. o. ul. M. Konopnickiej 11 a, 12-230 
Biała Piska. 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 98 pkt., za termin płatności 2 pkt. 
Łącznie 100 pkt. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze 
oferty najkorzystniejszej. 

 
 

16.   Zadanie nr 17 – Zestawy i igły do znieczuleń 
Zamawiający wybrał ofertę (złożono jedną) Nr 21 Bialmed Sp. z o. o. ul. M. Konopnickiej 11 a, 12-230 
Biała Piska. 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 98 pkt., za termin płatności 2 pkt. 
Łącznie 100 pkt. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze 
oferty najkorzystniejszej. 

 
 

17.  Zadanie nr 18 – Zgłębniki silikonowe, port iniekcyjny 
Zamawiający wybrał ofertę (złożono jedną) nr 6 ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod 
Borem 18, 41-808 Zabrze.  
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 98 pkt., za termin płatności 2pkt. 
Łącznie 100 pkt. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze 
oferty najkorzystniejszej.  

 
 

18.  Zadanie nr 19 – Papiery rejestracyjne 
Zamawiający wybrał ofertę nr 13 SORIMEX Sp. z .o.o. sp.k. Ul. Równinna 25, 87-100 Toruń.  
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 98 pkt., za termin płatności 2 pkt. 
Łącznie 100 pkt. 
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Pozostałe złożone oferty dla zadania nr 19: 
a) Oferta nr 7 Medicom Sp. z o. o., ul. M. Skłodowskiej – Curie 34, 41-819 Zabrze. 
Wykonawca uzyskał za kryterium cena 94,14 pkt., za termin płatności 2 pkt. Łącznie 96,14 pkt. 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 5 dni 
licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 
 

19. Zadanie nr 20 – Dozownik tlenowy 
Zamawiający wybrał ofertę (złożono jedną) nr 23 FARUM S.A. ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.  
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 98 pkt., za termin płatności 1 pkt. 
Łącznie 99 pkt. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze 
oferty najkorzystniejszej.  

 
 

20. Zadanie nr 23 – Papier i rękaw do sterylizacji 
Zamawiający wybrał ofertę nr 12 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.,                         
ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń. 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 98 pkt., za termin płatności 2 pkt. 
Łącznie 100 pkt. 

Pozostałe złożone oferty dla zadania nr 23: 
a) Oferta nr 26 ALFA-MED Anna Guzowska, Majdan Krasieniński 16A, 21-025 Niemce. 

Wykonawca uzyskał za kryterium cena 95,55 pkt., za termin płatności 2 pkt. Łącznie 97,55 pkt 
b) Oferta nr 18 INFORMER MED. Sp. z o. o., ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań. Wykonawca 

uzyskał za kryterium cena 88,03 pkt., za termin płatności 1 pkt. Łącznie 89,03 pkt 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 5 dni 
licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
 
21.  Zadanie nr 24 – Opaska identyfikacyjna 
Zamawiający wybrał ofertę (złożono jedną) nr 3 Jantar Sp. z o. o. ul. Piekarska 199, 43–300 Bielsko-
Biała.  
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 98 pkt., za termin płatności 1 pkt. 
Łącznie 99 pkt. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze 
oferty najkorzystniejszej.  

 
 

22.  Zadanie nr 25 – Akcesoria endoskopowe 
Zamawiający wybrał ofertę nr 5 POL-MED Paweł Jabłonka, Pieńków 61B, 05-152 Czosnów. 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 98 pkt., za termin płatności 2 pkt. 
Łącznie 100 pkt. 

Pozostałe złożone oferty dla zadania nr 25: 
a) Oferta nr 25 VARIMED Sp. z o.o., ul. Powstańców Śl. 5, 53-332 Wrocław. Wykonawca uzyskał 

za kryterium cena 96,67 pkt., za termin płatności 2 pkt. Łącznie 98,67 pkt 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze oferty 
najkorzystniejszej.  
 
 
23. Zadanie nr 26 – Pojemniki na igły, maski tlenowe, kieliszki  
Zamawiający wybrał ofertę nr 6 ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 
Zabrze. 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 98 pkt., za termin płatności 2pkt. 
Łącznie 100 pkt  

Pozostałe złożone oferty dla zadania nr 26: 
a) Oferta nr 24 Intergos sp. z o.o., Ul. Legionów 59 a, 43-300 Bielsko-Biała. Wykonawca uzyskał 

za kryterium cena 94,87 pkt., za termin płatności 2 pkt. Łącznie 96,87 pkt. 
b) Oferta nr 21 Bialmed Sp. z o. o. ul. M. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska. Wykonawca 

uzyskał za kryterium cena 89,17 pkt., za termin płatności 2 pkt. Łącznie 91,17 pkt. 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 5 dni 
licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
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24. Zadanie nr 27 – Ciśnieniomierze, termometry, elektrody 
Zamawiający wybrał ofertę nr 6 ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 
Zabrze. 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 98 pkt., za termin płatności 2pkt. 
Łącznie 100 pkt  

Pozostałe złożone oferty dla zadania nr 27: 
a) Oferta nr 2 HAS MED. Sp. z o.o., ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała. Wykonawca uzyskał 

za kryterium cena 84,92 pkt., za termin płatności 1 pkt. Łącznie 85,92 pkt. 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 5 dni 
licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
 
25. Zadanie nr 28 – Akcesoria do ssaków medycznych 
Zamawiający wybrał ofertę Nr 20 Beryl Med. L.T.D. 1st FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE, LONDYN 
W1F 7PP, ANGLIA. Adres korespondencyjny: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów. 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 98 pkt., za termin płatności 2 pkt. 
Łącznie 100 pkt  

Pozostałe złożone oferty dla zadania nr 28: 
a) Oferta nr 2 HAS MED. Sp. z o.o., ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała. Wykonawca uzyskał 

za kryterium cena 56,63 pkt., za termin płatności 1 pkt. Łącznie 57,63 pkt. 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 5 dni 
licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
 
26.  Zadanie nr 29 – Filtry do inkubatorów 
Zamawiający wybrał ofertę (złożono jedną) nr 9 Drager Polska sp. z o.o. Ul. Sułkowskiego 18a 85-655 
Bydgoszcz.  
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 98 pkt., za termin płatności 0 pkt. 
Łącznie 98 pkt. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze 
oferty najkorzystniejszej.  
 
 
27.  Zadanie nr 31 – Wyroby z flizeliny 
Zamawiający wybrał ofertę (złożono jedną) nr 11 Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa M. 
Kruszelnicki, Ul. Chorwacka 45, 51-107 Wrocław.  
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 98 pkt., za termin płatności 2 pkt. 
Łącznie 100 pkt. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze 
oferty najkorzystniejszej.  
 
 
28.  Zadanie nr 32 – Ostrza do strzygarki chirurgicznej 
Zamawiający wybrał ofertę (złożono jedną) Nr 21 Bialmed Sp. z o. o. ul. M. Konopnickiej 11 a, 12-230 
Biała Piska. 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 98 pkt., za termin płatności 2 pkt. 
Łącznie 100 pkt. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze 
oferty najkorzystniejszej. 

 
 

II.    Zamawiający unieważnia postępowanie dla: 
 
1. Zadanie nr 22 Narzędzia medyczne 

 Uzasadnienie faktyczne:  
Na zadanie nr 22 Narzędzia medyczne wpłynęła 1 oferta od wykonawcy ARNO MED Sp. z o.o.,        
ul. Kolejowa 24, 55-081 Mietków. Wartość oferty 16 395,48 zł wraz z podatkiem VAT. 
Na sfinansowanie zadania nr 22 Zamawiający przeznaczył kwotę 8 279,17 zł.  
Wartość jedynej złożonej oferty przewyższa znacząco kwotę przeznaczoną na sfinansowanie tego 
zamówienia, dlatego Zamawiający unieważnia postępowanie dla Zadania nr 22 Narzędzia medyczne.  

 Uzasadnienie prawne:  
Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) jeżeli, cena najkorzystniejszej 
oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty.  
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2.  Zadanie nr 5 – Klipsy i trokary 
Zadanie nr 21 – Części do ciśnieniomierza  
Zadanie nr 30 – Akcesoria do inkubatorów, filtry  
Uzasadnienie faktyczne: 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. 
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