
Dział Logistyki,   ul. 24 Kwietnia 5,   47-200 Kędzierzyn-Koźle 
tel. +48 774 062 530,   faks +48 774 062 567,   e-mail: logistyka@e-szpital.eu 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu 
ul. 24 Kwietnia 5,  47-200 Kędzierzyn – Koźle 
NIP: 749-17-90-304,    REGON: 000314661 

tel. +48 774 062 400,    faks +48 774 062 544,    spzoz@e-szpital.eu,   www.e-szpital.eu 

 

  

  1 z 3 
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Kędzierzyn-Koźle,  16.05.2017r. 

      

 

Uczestnicy postępowania 

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Sprawa: dotyczy postępowania na dostawę nici dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, sygn. NLP.2017.5. 
 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), dalej 
Pzp, Zamawiający – Samodzielny Publiczny  Zespół Opieki Zdrowotnej  w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że w prowadzonym postępowaniu: 

 
pakiet nr 1 – Dostawa nici chirurgicznych, wchłanialnych, syntetycznych, plecionych, z  kopolimeru: 90% glikolidu i 10%  

L- laktydy powlekanego: 50% kopolimer glikolidu i L-laktydu Poli (glikolid i L- laktyd 35/65) i 50% stearynian wapnia lub z glikolidu  
i laktydy powlekanego kaprolaktonem, glikolidem i laktydem stearylowapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego  

50-40% - 21 dni po zaimplantowaniu, 25 % - 28 dni po zaimplantowaniu i czasie wchłaniania 56-70 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 2 – Aesculap Chifa sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl 
Cena brutto – 117.973,06 zł,   
Termin dostawy - 3 dni robocze, 
Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała razem 90 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%” , 10pkt w kryterium 
„termin dostawy 20%”  i 20pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości 20%”. 

 
 

pakiet nr 2 – Dostawa nici okulistycznych 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 1 – Przedsiębiorstwo YAVO sp. z o.o., uUl. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów  
Cena brutto – 4.331,49 zł,   
Termin dostawy - 2 dni robocze, 
Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała razem 100 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%” , 20pkt w kryterium 
„termin dostawy 20%”  i 20pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości 20%”. 
 
Na pakiet nr 2 złożono ważną ofertę: 

Nr 
oferty 

Nazwa / adres Wykonawcy 

Cena brutto / termin 
dostawy / termin 

rozpatrzenia reklamacji  
i usunięcia wady lub 

nieprawidłowości 

Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium 
„termin 

dostawy”  

Ilość pkt wg 
kryterium 

„termin rozpatrzenia 
reklamacji i usunięcia 

wady lub 
nieprawidłowości” 

Razem ilość 
punktów 

2 
Aesculap Chifa sp. z o.o., ul. 
Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy 
Tomyśl 

5.833,95 zł / 
3 dni robocze / 
2 dni robocze 

44,54 10 20 74,54 

 

 
pakiet nr 3 – Dostawa nici chirurgicznych niewchłanialnych, syntetycznych, monofilamentowych, poliamidowych 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 4 – 2M Materia Medica sp. z o.o., ul. Sudecka 133, 53-128 Wrocław 
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Cena brutto – 15.509,06 zł,   
Termin dostawy - 2 dni robocze, 
Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała razem 100 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%” , 20pkt w kryterium 
„termin dostawy 20%”  i 20pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości 20%”. 
 
Na pakiet nr 3 złożono ważne oferty: 

Nr 
oferty 

Nazwa / adres Wykonawcy 

Cena brutto / termin 
dostawy / termin 

rozpatrzenia reklamacji  
i usunięcia wady lub 

nieprawidłowości 

Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium 
„termin 

dostawy”  

Ilość pkt wg 
kryterium 

„termin rozpatrzenia 
reklamacji i usunięcia 

wady lub 
nieprawidłowości” 

Razem ilość 
punktów 

1 
Przedsiębiorstwo YAVO sp. z o.o. 
Ul. Bawełniana 17, 97-400 
Bełchatów 

32.430,07 zł / 
2 dni robocze / 
2 dni robocze 

28,69 20 20 68,69 

3 
Zarys International Group sp. z o.o.  
sp.k. 
Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze 

16.933,35 zł / 
1 dzień roboczy / 

2 dni robocze 
54,95 20 20 94,95 

 
 

pakiet nr 4 – Dostawa nici chirurgicznych, monofilamentowych, syntetycznych, wchłaniające się 60-90 dni lub 90-120 dni 
i czasie podtrzymania tkankowego 50%- 13-14 dni po zaimplantowaniu 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 2 – Aesculap Chifa sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl 
Cena brutto – 12.327,33 zł,   
Termin dostawy - 3 dni robocze, 
Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała razem 90 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%” , 10pkt w kryterium 
„termin dostawy 20%”  i 20pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości 20%”. 

 
 

pakiet nr 5 – Dostawa nici chirurgicznych, syntetycznych, plecionych powlekanych z kwasu glikolowego i mlekowego  
o okresie wchłaniania ok. 42 dni i podtrzymania węzła 50% - 5 dni po zaimplantowaniu 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 2 – Aesculap Chifa sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl 
Cena brutto – 34.695,74 zł,   
Termin dostawy - 3 dni robocze, 
Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała razem 90 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%” , 10pkt w kryterium 
„termin dostawy 20%”  i 20pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości 20%”. 

 
 

pakiet nr 6 - Dostawa nici chirurgicznych specjalistycznych 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 2 – Aesculap Chifa sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl 
Cena brutto – 10.777,99 zł,   
Termin dostawy - 3 dni robocze, 
Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała razem 90 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%” , 10pkt w kryterium 
„termin dostawy 20%”  i 20pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości 20%”. 

 

 
pakiet nr 7 - Dostawa nici chirurgicznych, syntetycznych, monofilamentowych, wchłanialnych wykonane z  

polidwuoksanonu o okresie podtrzymywania tkanki 50% - 28 dni do 4/0, 50% - 35 dni od 3/0, 0% po 70 dniach, po implantacji  
i czasie całkowitego wchłonięcia 180-210 dni 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 2 – Aesculap Chifa sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl 
Cena brutto – 12.079,23 zł 
Termin dostawy - 3 dni robocze, 
Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości – 2 dni robocze 
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Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała razem 90 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%” , 10pkt w kryterium 
„termin dostawy 20%”  i 20pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości 20%”. 
 

 
pakiet nr 8 - Dostawa nici chirurgicznych, niewchłanialnych, syntetycznych, plecionkowych (rdzeń opleciony kilkoma  

spoistymi splotami), poliestrowych, powlekanych 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 2 – Aesculap Chifa sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl 
Cena brutto – 13.990,50 zł,   
Termin dostawy - 3 dni robocze, 
Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała razem 90 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%” , 10pkt w kryterium 
„termin dostawy 20%”  i 20pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości 20%”. 

 
 

pakiet nr 9 - Dostawa nici chirurgicznych, niewchłanialnych, syntetycznych, monofilamentowych, polipropylenowych  
z dodatkiem glikolu polietylenowego 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 2 – Aesculap Chifa sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl 
Cena brutto – 3.093,29 zł,   
Termin dostawy - 3 dni robocze, 
Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała razem 90 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%” , 10pkt w kryterium 
„termin dostawy 20%”  i 20pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości 20%”. 

 
 

pakiet nr 10 - Dostawa nici chirurgicznych, niewchłanialnych, syntetycznych, monofilamentowych, polipropylenowych  
z dodatkiem glikolu polietylenowego 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 2 – Aesculap Chifa sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl 
Cena brutto – 1.224,50 zł,   
Termin dostawy - 3 dni robocze, 
Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała razem 90 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%” , 10pkt w kryterium 
„termin dostawy 20%”  i 20pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości 20%”. 

 
Umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w art. 94 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1a Pzp.  
 

 
 
 

 
 

                   ………………………………….………… 

           Kierownik Zamawiającego  
 
 
Rozdzielnik: 
1. Wykonawcy 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 
4. a/a    


