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Uczestnicy postępowania 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
 

Sprawa: dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nici dla SP ZOZ w 
Kędzierzynie-Koźlu, NLP.2015.07. 
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1232 z 
późn. zm.), dalej Pzp, Zamawiający - SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu informuje, Ŝe w prowadzonym postępowaniu: 

 
 

1 pakiet -  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   
 

A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złoŜoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 4 – Aesculap Chifa Sp. z o.o.  Ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl 
Cena brutto –  125.666,63 zł,  termin reklamacji – 1 dzień roboczy  
Uzasadnienie wyboru: ZłoŜono jedną waŜną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt: 96 pkt w kryterium „cena 96%” 
i 4 pkt w kryterium  „termin reklamacji 4%”. 
B.  nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy, 
C. nie odrzucono Ŝadnej oferty, 
D. umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 
2 PZP tj. przed upływem 5 dni od przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty, w związku z art. 94 ust. 2 pkt 1a 
PZP oraz przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP. 

 
 
 

2 pakiet – Dostawa nici okulistycznych 

 
A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złoŜoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 3 – Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o.  Ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów  
Cena brutto –  3.804,54 zł,  termin reklamacji – 3 dni robocze  
Uzasadnienie wyboru: ZłoŜono jedną waŜną ofertę, która uzyskała razem 96 pkt: 96 pkt w kryterium „cena 96%” 
i 0 pkt w kryterium  „termin reklamacji 4%”. 
B.  nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy, 
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C. nie odrzucono Ŝadnej oferty, 
D. umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 
2 PZP tj. przed upływem 5 dni od przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty, w związku z art. 94 ust. 2 pkt 1a 
PZP oraz przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP. 

 
 
 

3 pakiet - Dostawa nici chirurgicznych niewchłanialnych, syntetycznych, monofilamentowych, poliamidowych 
 

A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złoŜoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 7 – Fundacja 2M Materia Medica  Fundacja na Rzecz Dobra Pacjenta, Ul. Sudecka 133, 53-128 Wrocław 
Cena brutto – 14.973,81 zł,  Termin reklamacji – 1 dzień roboczy  
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta została uznana za waŜną i uzyskała razem 100 pkt: 96 pkt w kryterium „cena 96%” 
i 4 pkt w kryterium  „termin reklamacji 4%”. 
Na pakiet nr 3 złoŜono równieŜ waŜne oferty: 

Nr 
oferty 

Nazwa / adres Wykonawcy 
Cena brutto / termin 

reklamacji  

Ilość pkt wg 
kryterium 
„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium 
„termin 

reklamacji” 
 

Razem ilość 
punktów 

3 
Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o.  
Ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów 

15.631,57 zł / 
3 dni robocze  

91,96 0 91,96 

4 
Aesculap Chifa Sp. z o.o.  Ul. Tysiąclecia 14, 
64-300 Nowy Tomyśl 

30.932,43 zł / 
1 dzień roboczy 

46,46 4 50,46 

6 
ZARYS International Group sp. z o.o. sp. k.  
Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze 

16.851,27zł / 
2 dni robocze 

86,69 2 88,69 

 
B.  wykluczono Wykonawcę - PRODEX Sp. J.  Ul. Bolesławiecka 5a – 7b, 53-614 Wrocław 
Uzasadnienie faktyczne wykluczenia: 
Zamawiający wymagał dołączenia do oferty informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej 
niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. 
Wykonawca nie dołączył do złoŜonej oferty powyŜszego dokumentu, w związku z czym zgodnie z art. 26 ust.3 Pzp 
Zamawiający wezwał Wykonawcę do jego uzupełnienia. Wykonawca nie uzupełnił wymaganego dokumentu w 
wyznaczonym terminie. 
Mając na uwadze powyŜsze Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w związku z czym podlega wykluczeniu. 
Uzasadnienie prawne wykluczenia: art. 24 ust 2 pkt 4 Pzp. 
 

C. Odrzucono ofertę: 
Nr 2 złoŜoną przez Wykonawcę PRODEX Sp. J.  Ul. Bolesławiecka 5a – 7b, 53-614 Wrocław. 
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 24 ust. 4 Pzp.  
 

D. umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie, o którym mowa w art. 94 ust 1 pkt 2 PZP tj. 
nie krótszym niŜ 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty, w związku z przesłaniem niniejszego 
zawiadomienia  w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP. 
 
 
 

 
4 pakiet - Dostawa nici chirurgicznych, monofilamentowych, syntetycznych, wchłaniające się 60-90 dni lub 90-120 

dni i czasie podtrzymania tkankowego 50%- 13-14 dni po zaimplantowaniu   

 
A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złoŜoną przez Wykonawcę: 
Nr oferty 4 – Aesculap Chifa Sp. z o.o.  Ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl 
Cena brutto –  12.182,52 zł,  termin reklamacji – 1 dzień roboczy  
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Uzasadnienie wyboru: ZłoŜono jedną waŜną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt: 96 pkt w kryterium „cena 96%” 
i 4 pkt w kryterium  „termin reklamacji 4%”. 
B.  nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy, 
C. nie odrzucono Ŝadnej oferty, 
D. umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 
2 PZP tj. przed upływem 5 dni od przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty, w związku z art. 94 ust. 2 pkt 1a 
PZP oraz przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP. 

 
 
 

5 pakiet - Dostawa nici chirurgicznych, syntetycznych, plecionych powlekanych glikonatem z kwasu poliglikolowego lub z 
kwasu glikolowego i mlekowego o krótkim okresie wchłaniania ok. 42 dni i podtrzymania węzła 10-14 dni 

 

A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złoŜoną przez Wykonawcę: 
Nr oferty 4 – Aesculap Chifa Sp. z o.o.  Ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl 
Cena brutto –  35.859,02 zł,  termin reklamacji – 1 dzień roboczy  
Uzasadnienie wyboru: ZłoŜono jedną waŜną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt: 96 pkt w kryterium „cena 96%” 
i 4 pkt w kryterium  „termin reklamacji 4%”. 
B.  nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy, 
C. nie odrzucono Ŝadnej oferty, 
D. umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 
2 PZP tj. przed upływem 5 dni od przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty, w związku z art. 94 ust. 2 pkt 1a 
PZP oraz przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP. 

 
 
 

6 pakiet - Dostawa nici chirurgicznych specjalistycznych 
 

A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złoŜoną przez Wykonawcę: 
Nr oferty 4 – Aesculap Chifa Sp. z o.o.  Ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl 
Cena brutto –  10.777,99 zł,  termin reklamacji – 1 dzień roboczy  
Uzasadnienie wyboru: ZłoŜono jedną waŜną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt: 96 pkt w kryterium „cena 96%” 
i 4 pkt w kryterium  „termin reklamacji 4%”. 
B.  nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy, 
C. nie odrzucono Ŝadnej oferty, 
D. umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 
2 PZP tj. przed upływem 5 dni od przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty, w związku z art. 94 ust. 2 pkt 1a 
PZP oraz przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP. 

 
 
 

7 pakiet - 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 
 

A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złoŜoną przez Wykonawcę: 
Nr oferty 4 – Aesculap Chifa Sp. z o.o.  Ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl 
Cena brutto –  12.079,23 zł,  termin reklamacji – 1 dzień roboczy  
Uzasadnienie wyboru: ZłoŜono jedną waŜną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt: 96 pkt w kryterium „cena 96%” 
i 4 pkt w kryterium  „termin reklamacji 4%”. 
B.  nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy, 
C. nie odrzucono Ŝadnej oferty, 
D. umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 
2 PZP tj. przed upływem 5 dni od przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty, w związku z art. 94 ust. 2 pkt 1a 
PZP oraz przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP. 
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8 pakiet - Dostawa nici chirurgicznych, niewchłanialnych, syntetycznych, plecionkowych (rdzeń opleciony kilkoma 
spoistymi splotami), poliestrowych, powlekanych 

 

A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złoŜoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 4 – Aesculap Chifa Sp. z o.o.  Ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl 
Cena brutto – 4.814,12 zł,  Termin dostawy - 1 dzień roboczy  
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta została uznana za waŜną i uzyskała razem 100 pkt: 96 pkt w kryterium „cena 96%” 
i 4 pkt w kryterium  „termin reklamacji 4%”. 
Na pakiet nr 8 złoŜono równieŜ waŜną ofertę: 

Nr 
oferty 

Nazwa / adres Wykonawcy 
Cena brutto / termin 

reklamacji  

Ilość pkt wg 
kryterium 
„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium 
„termin 

reklamacji” 
 

Razem ilość 
punktów 

5 
Med–Solution Łukasz Skrzypczak 
Ul. Wrzosów 20, 43-400 Cieszyn 

11.080,80 zł /  
3 dni robocze 

41,70 0 41,70 

B.  nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy, 
C. nie odrzucono Ŝadnej oferty, 
D. umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 
1 pkt 2 PZP tj. przed upływem 5 dni od przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty, w związku z art. 94 ust. 
2 pkt 3a PZP oraz przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP. 

 
 
 
 

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

 

A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złoŜoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 4 – Aesculap Chifa Sp. z o.o.  Ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl 
Cena brutto – 3.086,69 zł,  Termin dostawy - 1 dzień roboczy  
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta została uznana za waŜną i uzyskała razem 100 pkt: 96 pkt w kryterium „cena 96%” 
i 4 pkt w kryterium  „termin reklamacji 4%”. 
Na pakiet nr 9 złoŜono równieŜ waŜne oferty: 

Nr 
oferty 

Nazwa / adres Wykonawcy 
Cena brutto / termin 

reklamacji 

Ilość pkt wg 
kryterium 
„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium 
„termin 

reklamacji” 
 

Razem ilość 
punktów 

1 
Covidien Polska Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa 

4.817,23 zł /  
3 dni robocze 

96 0 96 

5 
Med–Solution Łukasz Skrzypczak 
Ul. Wrzosów 20, 43-400 Cieszyn 

5.256,19 zł / 
3 dni robocze 

87,97 0 87,97 

 
B.  nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy, 
C. nie odrzucono Ŝadnej oferty, 
D. umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 
1 pkt 2 PZP tj. przed upływem 5 dni od przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty, w związku z art. 94 ust. 
2 pkt 3a PZP oraz przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP. 
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10 pakiet - Dostawa nici chirurgicznych, niewchłanialnych, syntetycznych, monofilamentowych, polipropylenowych z 

dodatkiem glikolu polietylenowego 
 

A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złoŜoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 4 – Aesculap Chifa Sp. z o.o.  Ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl 
Cena brutto – 2.204,11 zł,  Termin dostawy - 1 dzień roboczy  
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta została uznana za waŜną i uzyskała razem 100 pkt: 96 pkt w kryterium „cena 96%” 
i 4 pkt w kryterium  „termin reklamacji 4%”. 
Na pakiet nr 10 złoŜono równieŜ waŜną ofertę: 

Nr 
oferty 

Nazwa / adres Wykonawcy 
Cena brutto / termin 

reklamacji 

Ilość pkt wg 
kryterium 
„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium 
„termin 

reklamacji” 
 

Razem ilość 
punktów 

5 
Med–Solution Łukasz Skrzypczak 
Ul. Wrzosów 20, 43-400 Cieszyn 

3.506,59 zł / 
3 dni robocze 

60,34 0 60,34 

 
B.  nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy, 
C. nie odrzucono Ŝadnej oferty, 
D. umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 
1 pkt 2 PZP tj. przed upływem 5 dni od przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty, w związku z art. 94 ust. 
2 pkt 3a PZP oraz przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

………………………………….………… 

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


