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SPZOZ.AZ.2019.516                                                                                                                  Kędzierzyn-Koźle 30.04.2019r.  

 

Uczestnicy postępowania 

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Sprawa: dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę nici i igieł dla SP ZOZ w 
Kędzierzynie-Koźlu- sygn. AZ-P.2019.9 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018r. poz. 1986 z p. 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 dni 
 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 1 – Aesculap Chifa sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl  
Cena brutto – 117.973,06 zł, Kara umowna – 1%,  
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki  
wymagane w SIWZ i uzyskała razem 61 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%” i 1 pkt w kryterium „kara umowna 40%” 

 
 

pakiet nr 2 – Dostawa nici okulistycznych 
 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 2 – Przedsiębiorstwo YAVO sp. z o.o., Ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów 
Cena brutto – 4.662,75 zł, Kara umowna – 3%,  
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki  
wymagane w SIWZ i uzyskała razem 100 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%” i 40 pkt w kryterium „kara umowna 40%” 

 
 

pakiet nr 3 – Dostawa nici chirurgicznych niewchłanialnych, syntetycznych, monofilamentowych, poliamidowych 
 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 3 – 2M Materia Medica sp. z o.o., ul. Sudecka 133, 53-128 Wrocław  
Cena brutto – 15.046,04 zł, Kara umowna – 3%,  
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki  
wymagane w SIWZ i uzyskała razem 100 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%” i 40 pkt w kryterium „kara umowna 40%” 
 
Na pakiet nr 3 złożono oferty: 

Nr 
oferty 

Nazwa / adres Wykonawcy Cena brutto / Kara umowna 
Ilość pkt wg 

kryterium „cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium  

„termin dostawy”  

Razem ilość 
punktów 

4 
Zarys International Group sp. z o.o.  
sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze 

16.583,94 zł / 
3% 

54,44 40 94,44 

2 
Przedsiębiorstwo YAVO sp. z o.o.,  
ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów 

33.696,73 zł / 
3% 

26,79  40 66,79 
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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 1 – Aesculap Chifa sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl  
Cena brutto – 11.911,83 zł, Kara umowna – 1%,  
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki 
wymagane w SIWZ i uzyskała razem  61 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%” i 1 pkt w kryterium „kara umowna 40%” 
 
 
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 1 – Aesculap Chifa sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl  
Cena brutto – 29.997,09 zł, Kara umowna – 1%,  
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki 
wymagane w SIWZ i uzyskała razem  61 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%” i 1 pkt w kryterium „kara umowna 40%” 

 
 

pakiet nr 6 - Dostawa nici chirurgicznych specjalistycznych 
 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 1 – Aesculap Chifa sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl  
Cena brutto – 10.777,99 zł, Kara umowna – 1%,  
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki 
wymagane w SIWZ i uzyskała razem  61 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%” i 1 pkt w kryterium „kara umowna 40%” 

 
 

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 1 – Aesculap Chifa sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl  
Cena brutto – 14.337,51 zł, Kara umowna – 1%,  
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki 
wymagane w SIWZ i uzyskała razem  61 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%” i 1 pkt w kryterium „kara umowna 40%” 

 
 

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 1 – Aesculap Chifa sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl  
Cena brutto – 3.990,50 zł, Kara umowna – 1%,  
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki 
wymagane w SIWZ i uzyskała razem  61 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%” i 1 pkt w kryterium „kara umowna 40%” 

 
 

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 1 – Aesculap Chifa sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl  
Cena brutto – 4.785,48 zł, Kara umowna – 1%,  
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki 
wymagane w SIWZ i uzyskała razem  61 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%” i 1 pkt w kryterium „kara umowna 40%” 
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pakiet nr 10 - Dostawa systemu do zamykania ran 
 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 5 - Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa  
Cena brutto – 7.560,00 zł, Kara umowna – 3%,  
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki 
wymagane w SIWZ i uzyskała razem  77,98 pkt.: 37,98 pkt w kryterium: „cena 60%” i 40 pkt w kryterium „kara umowna 40%” 
 
Na pakiet nr 10 złożono ofertę:  

Nr 
oferty 

Nazwa / adres Wykonawcy Cena brutto / Kara umowna 
Ilość pkt wg 

kryterium „cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium  

„termin dostawy”  

Razem ilość 
punktów 

1 
Aesculap Chifa sp. z o.o.,  
ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl 

4.785,48 zł / 
1% 

60,00  1 61 

 
 

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

 
 

 
 

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

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

  


