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Uczestnicy postępowania 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Sprawa: dotyczy postępowania na dostawę  środków opatrunkowych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, sygn. NLP.2018.3.  

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 7  w związku z art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. 
poz. 1579 z p. zm.), dalej Pzp, Zamawiający – Samodzielny Publiczny  Zespół Opieki Zdrowotnej  w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że w 
prowadzonym postępowaniu: 

1 pakiet - dostawa środków opatrunkowych 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 8 – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń 
Cena brutto – 49.563,52  zł,   
Termin dostawy – 1 dzień roboczy,  
Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości – 1 dzień roboczy 
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 20 pkt w kryterium „Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości 20%” 
 
Złożono również 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 

6 

Paul Hartmann Polska sp. z o.o. 
ul. Partyzancka 133/151,  
95-200 Pabianice 
 

50.548,03 zł / 
2 dni robocze / 
2 dni robocze 

58,83 20 20 98,83 

4 
Mercator Medical SA,  
ul. Modrzejewskiej 30,  
31-327 Kraków 

55.191,91 zł /  
2 dni robocze / 
2 dni robocze 

53,88 20 20 93,88 

 
 

2 pakiet - dostawa środków opatrunkowych 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 8 – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń  
Cena brutto – 53.667,64 zł 
Termin dostawy – 1 dzień roboczy,  
Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości – 1 dzień roboczy 
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%”, 20pkt w kryterium „termin dostawy 
20%” i 20 pkt w kryterium „Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości 20%” 
 

 
3 pakiet - dostawa środków opatrunkowych jałowych 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 8 – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń  
Cena brutto – 116.494,74 zł 
Termin dostawy – 1 dzień roboczy,  
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Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości – 1 dzień roboczy 
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%”, 20pkt w kryterium „termin dostawy 
20%” i 20 pkt w kryterium „Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości 20%” 

 
 

4 pakiet - dostawa opatrunków srebrowych i lawaseptyków 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 1 – konsorcjum: PGF Urtica sp. z o.o.ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, PGF SA, ul. Zbąszyńska 3, 91-341 Łódź 
Cena brutto – 32.208,84 zł 
Termin dostawy – 2 dni robocze,  
Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%”, 20pkt w kryterium „termin dostawy 
20%” i 20 pkt w kryterium „Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości 20%” 

 
 

5 pakiet - dostawa opatrunków ocznych 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 3 – Zarys International Group sp. z o.o.  sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze 
Cena brutto – 664,20  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 20 pkt w kryterium „Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości 20%” 
 
Złożono również 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 

6 

Paul Hartmann Polska sp. z o.o. 
ul. Partyzancka 133/151,  
95-200 Pabianice 
 

910,44 zł / 
2 dni robocze / 
2 dni robocze 

43,77 20 20 83,77 

 
 

6 pakiet - dostawa opatrunków specjalistycznych 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 6 – Paul Hartmann Polska sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice 
Cena brutto – 83.624,66 zł 
Termin dostawy – 2 dni robocze,  
Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%”, 20pkt w kryterium „termin dostawy 
20%” i 20 pkt w kryterium „Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości 20%” 

 
 

7 pakiet - dostawa przylepców i plastrów 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 4 – Mercator Medical SA, ul. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków 
Cena brutto – 12.589,58  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 20 pkt w kryterium „Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości 20%” 
 
Złożono również 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 

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

12.757,82 zł / 
2 dni robocze / 
2 dni robocze 

59,21 20 20 99,21 
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6 

Paul Hartmann Polska sp. z o.o. 
ul. Partyzancka 133/151, 95-200 
Pabianice 
 

16.559,66 zł /  
2 dni robocze / 
2 dni robocze 

45,61 20 20 85,61 

8 

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

16.752,14 zł /  
1 dzień roboczy / 
1 dzień roboczy 

45,08 20 20 85,08 

 
 

8 pakiet - dostawa gazy i opasek 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 10 – Przedsiębiorstwo Trans-Med sc, Wioletta Pietrzak, Paulina Domagała, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P, 42-400 Zawiercie 
Cena brutto – 9.097,38  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 20 pkt w kryterium „Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości 20%” 
 
Złożono również 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 

8 

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

10.193,58 zł / 
1 dzień roboczy / 
1 dzień roboczy 

53,54 20 20 93,54 

4 
Mercator Medical SA,  
ul. Modrzejewskiej 30,  
31-327 Kraków 

11.933,46 zł /  
2 dni robocze / 
2 dni robocze 

45,74 20 20 85,74 

7 
Polmil sp. z o.o.  s.k., ul. 
Przemysłowa 8, 
85-758 Bydgoszcz 

12.317,40 zł po dokonaniu poprawy 

omyłek rachunkowych  /  
2 dni robocze / 
2 dni robocze  

44,31 20 20 84,31 

6 

Paul Hartmann Polska sp. z o.o. 
ul. Partyzancka 133/151,  
95-200 Pabianice 
 

12.487,50 zł 
2 dni robocze / 
2 dni robocze 

43,71 20 20 83,71 

 
 

9 pakiet - dostawa opatrunków do mocowania kaniul 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 10 – Przedsiębiorstwo Trans-Med sc, Wioletta Pietrzak, Paulina Domagała, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P, 42-400 Zawiercie 
Cena brutto – 4.366,44  zł,   
Termin dostawy – 2 dni robocze,  
Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%”, 20pkt w kryterium „termin dostawy 
20%” i 20 pkt w kryterium „Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości 20%” 

 
 

11 pakiet - dostawa folii chirurgicznej samoprzylepnej 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 3 – Zarys International Group sp. z o.o.  sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze  
Cena brutto – 1.033,29  zł,   
Termin dostawy – 2 dni robocze,  
Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%”, 20pkt w kryterium „termin dostawy 
20%” i 20 pkt w kryterium „Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości 20%” 

 
 

12 pakiet - dostawa pieluchomajtek 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 8 – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń 
Cena brutto – 12.312,00  zł,   
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Cena brutto – 116.494,74 zł 
Termin dostawy – 1 dzień roboczy,  
Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości – 1 dzień roboczy 
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 20 pkt w kryterium „Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości 20%” 
 
Złożono również 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 

5 
Target M.P.Turliński sp. j.   
ul. Orkana 100A, 58-307 
Wałbrzych 

12.825,54 zł po dokonaniu poprawy 

omyłek rachunkowych  / 
2 dni robocze / 
2 dni robocze 

57,60 20 20 97,60 

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

13.196,52 zł /  
2 dni robocze / 
2 dni robocze 

55,98 20 20 95,98 

 
 

13 pakiet - dostawa pieluchomajtek i chusteczek dla dzieci 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 8 – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń  
Cena brutto – 519,75 zł 
Termin dostawy – 1 dzień roboczy,  
Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości – 1 dzień roboczy 
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%”, 20pkt w kryterium „termin dostawy 
20%” i 20 pkt w kryterium „Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości 20%” 

 
 

14 pakiet - dostawa opatrunków do terapii podciśnieniowej kompatybilnych z aparatem VIVANO  
będącego własnością Zamawiającego 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 6 – Paul Hartmann Polska sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice 
Cena brutto – 33.974,91 zł 
Termin dostawy – 2 dni robocze,  
Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%”, 20pkt w kryterium „termin dostawy 
20%” i 20 pkt w kryterium „Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości 20%” 

 
 

15 pakiet - dostawa gąbki kolagenowej 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 1 – konsorcjum: PGF Urtica sp. z o.o.ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, PGF SA, ul. Zbąszyńska 3, 91-341 Łódź 
Cena brutto – 11.425,10 zł 
Termin dostawy – 2 dni robocze,  
Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%”, 20pkt w kryterium „termin dostawy 
20%” i 20 pkt w kryterium „Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości 20%” 

 
 

16 pakiet - dostawa podkładów ginekologicznych 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 8 – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń  
Cena brutto – 2.862,00 zł 
Termin dostawy – 1 dzień roboczy,  
Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości – 1 dzień roboczy 
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%”, 20pkt w kryterium „termin dostawy 
20%” i 20 pkt w kryterium „Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości 20%” 

 
 

17 pakiet - dostawa zestawów jednorazowych do opatrunków 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
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Nr oferty 6 – Paul Hartmann Polska sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice 
Cena brutto – 30.560,22 zł 
Termin dostawy – 2 dni robocze,  
Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%”, 20pkt w kryterium „termin dostawy 
20%” i 20 pkt w kryterium „Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości 20%” 

 
 

18 pakiet – dostawa plastrów 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 3 – Zarys International Group sp. z o.o.  sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze 
Cena brutto – 275,13  zł,   
Termin dostawy – 2 dni robocze,  
Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%”, 20pkt w kryterium „termin dostawy 
20%” i 20 pkt w kryterium „Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości 20%” 

  
 

21 pakiet - dostawa opatrunków do terapii aparatem VAC KCI i terapii ssąco-płuczącej aparatem VAC KCI  
będącego własnością Zamawiającego 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 2 – Aspironix Polska sp. z o.o., ul. Różyckiego 3, 31-324 Kraków 
Cena brutto – 20.331,00 zł,   
Termin dostawy – 2 dni robocze,  
Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%”, 20pkt w kryterium „termin dostawy 
20%” i 20 pkt w kryterium „Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości 20%” 

 
 

22 pakiet - dostawa materiałów do hemostazy 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 9 – Aesculap Chifa sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl 
Cena brutto – 8.230,68 zł,   
Termin dostawy – 2 dni robocze,  
Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości – 1 dzień  roboczy 
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%”, 20pkt w kryterium „termin dostawy 
20%” i 20 pkt 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  Pzp.  
 
Ponadto Zamawiający informuje o informuje o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietów nr: 
10 pakiet - dostawa gąbek żelatynowych 
19 pakiet - dostawa opatrunków do mocowania kaniul żylnych 
20 pakiet - dostawa opatrunków specjalistycznych 
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
Uzasadnienie prawne unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp. 
 

 
  

                ……………………………….……………………….………..…… 
                                                                                                                                                                   kierownik  zamawiającego  

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


