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SPZOZ.AZ.2019.                                                                                                                                                        Kędzierzyn-Koźle 15.05.2019r.

  

 

 

ZAWIADOMIENIE  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PAKIETACH NR 1-3, 5, 6, 8-15, 17-22  

 

 

Sprawa: dotyczy postępowania na dostawę środków opatrunkowych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, sygn. AZ-P.2019.10. 
 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (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: 

 

1 pakiet - dostawa środków opatrunkowych 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń 
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki wymagane w 
SIWZ i uzyskała razem 100 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%” i 40 pkt w kryterium „kara umowna 40%”. 

 
 

2 pakiet - dostawa środków opatrunkowych 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń 
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki wymagane w 
SIWZ i uzyskała razem 100 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%” i 40 pkt w kryterium „kara umowna 40%”. 
 

 
3 pakiet - dostawa środków opatrunkowych jałowych 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń 
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki wymagane w 
SIWZ i uzyskała razem 100 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%” i 40 pkt w kryterium „kara umowna 40%”. 
 

 
5 pakiet - dostawa opatrunków ocznych 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Zarys International Group sp. z o.o.  sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze  
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki wymagane w 
SIWZ i uzyskała razem 100 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%” i 40 pkt w kryterium „kara umowna 40%”. 

Nr 
oferty 

Nazwa / adres Wykonawcy 
Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium 

„kara umowna” 

Razem ilość 
punktów 

12 
Paul Hartmann Polska sp. z o.o. 
ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice 
 

37,58 1 38,58 
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6 pakiet - dostawa opatrunków specjalistycznych 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Paul Hartmann Polska sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice 
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki wymagane w 
SIWZ i uzyskała razem 61 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%” i 1 pkt w kryterium „kara umowna 40%”. 

 
 

8 pakiet - dostawa przylepców i plastrów 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Zarys International Group sp. z o.o.  sp.k.,ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze  
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki wymagane w 
SIWZ i uzyskała razem 100 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%” i 40 pkt w kryterium „kara umowna 40%”. 

Nr 
oferty 

Nazwa / adres Wykonawcy 
Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium 

„kara umowna” 

Razem ilość 
punktów 

5 
Skamex sp. z o.o. sp.k. 
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź 

53,66 40 93,66 

8 
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA 
ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń  

40,95 40 80,95 

12 
Paul Hartmann Polska sp. z o.o. 
ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice 

42,93 1 44,93 

 
 

9 pakiet - dostawa opatrunków do mocowania kaniul 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Trans-Med Medical sp. z o.o., ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P, 42-400 Zawiercie  
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki wymagane w 
SIWZ i uzyskała razem 61 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%” i  1 pkt w kryterium „kara umowna 40%”. 

 
 

10 pakiet - dostawa opatrunków do mocowania cewników i kaniul 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Trans-Med Medical sp. z o.o., ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P, 42-400 Zawiercie  
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki wymagane w 
SIWZ i uzyskała razem 61 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%” i  1 pkt w kryterium „kara umowna 40%”. 
 

 
11 pakiet - dostawa opatrunków do terapii podciśnieniowej kompatybilnych z aparatem VIVANO 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Paul Hartmann Polska sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice 
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki wymagane w 
SIWZ i uzyskała razem 61 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%” i  1 pkt w kryterium „kara umowna 40%”. 
 

 

12 pakiet - dostawa opatrunków do terapii aparatem VAC KCI i terapii ssąco-płuczącej aparatem VAC KCI 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Aspironix Polska sp. z o.o., ul. Różyckiego 3, 31-324 Kraków  
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki wymagane w 
SIWZ i uzyskała razem 100 pkt: pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%” i  40 pkt w kryterium „kara umowna 40%”. 
 

 
13 pakiet - dostawa zestawów jednorazowych do opatrunków 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Paul Hartmann Polska sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice 
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki wymagane w 
SIWZ i uzyskała razem 61 pkt: pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%” i  1 pkt w kryterium „kara umowna 40%”. 
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14 pakiet – dostawa plastrów 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Zarys International Group sp. z o.o.  sp.k.,ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze  
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki wymagane w 
SIWZ i uzyskała razem 100 pkt: pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%” i  40 pkt w kryterium „kara umowna 40%”. 

 
 

15 pakiet - dostawa gazy i opasek 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń  
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki wymagane w 
SIWZ i uzyskała razem  89,43 pkt: 49,43 pkt w kryterium „cena 60%” i 40 pkt w kryterium „kara umowna 40%”. 

Nr 
oferty 

Nazwa / adres Wykonawcy 
Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium 

„kara umowna” 

Razem ilość 
punktów 

11 
Lohmann & Rauscher Polska sp. z o.o. 
ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice 

48,13 40 88,13 

6 
Trans-Med Medical sp. z o.o. 
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P, 42-400 Zawiercie 

60 1 61 

12 
Paul Hartmann Polska sp. z o.o. 
ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice 

43,58 1 44,58 

 

 
17 pakiet - dostawa pieluchomajtek dla dorosłych 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń  
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki wymagane w 
SIWZ i uzyskała razem 100 pkt: pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%” i  40 pkt w kryterium „kara umowna 40%”. 

 
 

18 pakiet - dostawa pieluchomajtek i chusteczek dla dzieci  
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń  
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki wymagane w 
SIWZ i uzyskała razem 100 pkt: pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%” i  40 pkt w kryterium „kara umowna 40%”. 

 
 

19 pakiet - dostawa gąbek żelatynowych 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Optimed Pro-Office A.P.Szewczyk sp.j., ul. Forteczna 5, 32-086 Węgrzce  
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki wymagane w 
SIWZ i uzyskała razem  61 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%” i 1 pkt w kryterium „kara umowna 40%”. 

Nr 
oferty 

Nazwa / adres Wykonawcy 
Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium 

„kara umowna” 

Razem ilość 
punktów 

10 
Promedica Toruń sp. z o.o. 
ul. Grudziądzka 159a, 87-100 Toruń 

33,53 1 34,53 

 
 

20 pakiet - dostawa gąbek kolagenowych 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Farmacol-Logistyka sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice  
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki wymagane w 
SIWZ i uzyskała razem  61 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%” i 1 pkt w kryterium „kara umowna 40%”. 

 
 

21 pakiet - dostawa folii chirurgicznej samoprzylepnej 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Skamex sp. z o.o. sp.k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź  
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Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki wymagane w 
SIWZ i uzyskała razem 100 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%” i 40 pkt w kryterium „kara umowna 40%”. 

Nr 
oferty 

Nazwa / adres Wykonawcy 
Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium 

„kara umowna” 

Razem ilość 
punktów 

7 
Zarys International Group sp. z o.o.  sp.k. 
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze 

46,76 40 86,76 

8 
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA 
ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń  

29,22 40 69,22 

 
 

22 pakiet - dostawa materiałów do hemostazy 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Aesculap Chifa sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl  
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki wymagane w 
SIWZ i uzyskała razem  61 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%” i 1 pkt w kryterium „kara umowna 40%”. 

 
 
 
 
 

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  


