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SPZOZ.AZ.2020. 270                                                                                                                                               Kędzierzyn-Koźle,  15.07.2020r.

  

 

 

ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  W ZAKRESIE ZADANIA 1-14 

ORAZ 
UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA 15 

 
 
 
 
Sprawa: dotyczy postępowania na dostawę siatek, klipsów, staplerów i ładunków  dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, sygn. AZ-P.2020.7. 

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z p. zm.), 
dalej Pzp, Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że w prowadzonym postępowaniu 
wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

 
 

Zadanie nr 1 - dostawa systemów stosowanych w krzyżowo-kolcowym mocowaniu pochwy 
Oferta nr 1 - Unitech Surgical sp. z o.o., ul. Kalwaryjska 69/9, 30-504 Kraków 
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%”. 

 
 

Zadanie nr 2 - dostawa systemu przedniej i tylnej reperacji przepony moczowo-płciowej 
Oferta nr 4 - GIN-MEDICAL sc  K. Wasilewska, M. Mazurkiewicz, ul. Piltza 43/28, 30-392 Kraków 
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%”. 

 
 

Zadanie nr 3 - dostawa systemów zasłonowych i załonowych do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu 
Oferta nr 4 - GIN-MEDICAL sc  K. Wasilewska, M. Mazurkiewicz, ul. Piltza 43/28, 30-392 Kraków 
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%”. 

 
 

Zadanie nr 4 - dostawa klipsów 
Oferta nr 5 - Beryl Med Poland sp. z o.o., ul. Złotej Jesieni 58, 05-410 Józefów 
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%”. 

 
 

Zadanie nr 5 - dostawa siatek częściowo wchłanialnych do przepuklin pachwinowych 
Oferta nr 2 - YAVO sp. z o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów 
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%”. 
Ponadto złożono ważne oferty: 

Nr 
oferty 

Nazwa, adres Wykonawcy 
Ilość pkt wg 

kryterium „cena” 
Ilość pkt wg kryterium 

„kara umowna” 
Razem ilość 

punktów 

3 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  
Anmar  Sp. z o.o.  sp.k., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy 

38,71 40 78,71 
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9 
Neomed Polska sp. z o.o.  sp. k. 
Szymanów 9E, 05-532 Góra Kalwaria 

59,70 40 99,70 

 
 
 

Zadanie nr 6 - dostawa siatek niewchłanialnych do przepuklin pachwinowych 
Oferta nr 8 - 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 100 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%” i 40 pkt w kryterium „kara umowna 40%”. 

 
 
 

Zadanie nr 7 - dostawa siatek polipropylenowo-jednowłóknowych do przepuklin brzusznych 
Oferta nr 2 - YAVO sp. z o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów 
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%”. 
Ponadto złożono ważne oferty: 

Nr 
oferty 

Nazwa, adres Wykonawcy 
Ilość pkt wg 

kryterium „cena” 
Ilość pkt wg kryterium 

„kara umowna” 
Razem ilość 

punktów 

6 
Sun-Med sc,   
ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź 

49,52 40 89,52 

7 
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA 
Ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń 

46,71 40 86,71 

 
 
 

Zadanie nr 8 - dostawa siatek do przepuklin brzusznych 
Oferta nr 7 - 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%”. 

 
 
 

Zadanie nr 9 - dostawa protez  naczyniowych 
Oferta nr 10 - Hammermed Medical Polska sp. z o.o.  sp. k., ul. Kopcińskiego 99/71, 90-032 Łódź 
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%”. 

 
 
 

Zadanie nr 10 - dostawa staplerów do chirurgii na otwarto 
Oferta nr 11 - Surg-Tech Leki i Kucharski  sp. j., Ul. Unii Lubelskiej 1 lok. 121, 61-249 Poznań 
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%”. 

 
 
 

Zadanie nr 11 - dostawa staplerów skórnych i przyrządu do zdejmowania szwów 
Oferta nr 8 - 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 100 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%” i 40 pkt w kryterium „kara umowna 40%”. 

 
 
 

Zadanie nr 12 - dostawa staplerów okrężnych 
Oferta nr 11 - Surg-Tech Leki i Kucharski  sp. j., Ul. Unii Lubelskiej 1 lok. 121, 61-249 Poznań 
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%”. 
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Zadanie nr 13 - dostawa staplerów okrężnych 
Oferta nr 8 - 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 100 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%” i 40 pkt w kryterium „kara umowna 40%”. 

 
 
 

Zadanie nr 14 - dostawa staplerów liniowych i ładunków 
Oferta nr 8 - 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 100 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%” i 40 pkt w kryterium „kara umowna 40%”. 

 
 
 

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

 

Ponadto działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 92 ust. 2 Pzp Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w 

zakresie zadania nr 15 - dostawa ładunków do staplerów laparoskopowych. 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

Uzasadnienie prawne unieważnienia:  art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp. 

 
 
 

 
………………………....………………………………………………. 

                                                                                                                                                          Pracownik Zamawiającego, któremu Kierownik Zamawiającego  
                                                                                                                                                            powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności  

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


