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Znak sprawy: ZP/220/03/18 

w sprawie: dostawy jednorazowego sprzętu medycznego 

 

ZAWIADOMIENIE 

o rozstrzygnięciu postępowania 

w zakresie zadań 1, 3, 6, 7, 12 , 13.  

 

 Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579                  

t.j. z dnia 2017.08.24), zwanej dalej „PZP” Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu                      

na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego dokonano rozstrzygnięcia ww. postępowania w zakresie zadań  

wyszczególnionych powyżej.  

 

ZADANIE NR 1 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

oferta nr 17: Centrum Zapatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego Centrowet-Cezal Sp. z o.o.  

ul. Dąbrowskiego 133/135 60-543 Poznań  

oferta nr 18: Specjalistyczna Hurtownia Medyczna Rexomed Sp. z o.o. ul. Mączna 31 70-780 Szczecin 

b) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia: 

z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy 

c) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania nie odrzucono żadnej oferty 

d) spośród ważnych ofert za najkorzystniejszą została uznana: 

oferta nr 17: Centrum Zapatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego Centrowet-Cezal Sp. z o.o.  

ul. Dąbrowskiego 133/135 60-543 Poznań  

cena oferty: 13.210,20 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru: oferta nr 17 uzyskała najwięcej punktów spośród złożonych ważnych ofert. 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna 

punktacja: 

zadanie 1 
 

liczba punktów w kryterium 
 

nr oferty wykonawca kryterium 1 - 60% kryterium 2 – 20% kryterium 3 - 20% łącznie 

17 CZMiW Centrowet-Cezal Sp. z o.o. 60,00 20,00 20,00 100,00 

18 SHM Rexomed Sp. z o.o. 45,03 20,00 20,00 85,03 

 

Informację otrzymają Wykonawcy, którzy złożyli ofertę. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie 

również zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń. Umowa z wybranym wykonawcą 

zostanie zawarta po dniu 20.04.2018 r. 
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ZADANIE NR 3 - UNIEWAŻNIONE 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

oferta nr 12: Meden-Inmed Sp. z o.o. ul. Wenedów 2 75-847 Koszalin  

b) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia: 

z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy 

c) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania nie odrzucono żadnej oferty 

d) spośród ważnych ofert za najkorzystniejszą została uznana: 

oferta nr 12: Meden-Inmed Sp. z o.o. ul. Wenedów 2 75-847 Koszalin  

cena oferty: 28.350,00 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru: oferta nr 12 jest jedyną ważną złożoną ofertą.  

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna 

punktacja: 

zadanie 3 
 

liczba punktów w kryterium 
 

nr oferty wykonawca kryterium 1 - 60% kryterium 2 – 20% kryterium 3 - 20% łącznie 

12 Meden-Inmed Sp. z o.o. 60,00 20,00 20,00 100,00 

 

UNIEWAŻNIENIE ZADANIA: 

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP. 

Uzasadnienie faktyczne: zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie zadania nr 3 wobec tego, że cena 

najkorzystniejszej oferty, to jest 28.350,00 zł przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia, wynoszącą 11.340,00 zł. 

W związku z powyższym unieważnienie postępowania w zakresie tego zadania jest w pełni uzasadnione  

i konieczne. 

 

ZADANIE NR 6 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

oferta nr 8: Promed S.A. ul. Działkowa 56 02-234 Warszawa  

oferta nr 10: NZ Techno Sp. z o.o. ul. Berneńska 5a 03-976 Warszawa 

oferta nr 11: Kroban Anna Korczyńska ul. Piotrowska 182/451 90-368 Łódź   

b) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia: 

z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy 

c) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania odrzucono 1 ofertę:  

oferta nr 11: Kroban Anna Korczyńska ul. Piotrowska 182/451 90-368 Łódź 

 

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ. 
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Uzasadnienie faktyczne: w pozycji 1 zadania nr 6 wykonawca złożył ofertę na wyrób (okularki do fototerapii), którego 

następujące parametry są niezgodne z treścią SIWZ (z opisem przedmiotu zamówienia): 

1. uchwyty: zamawiający wymagał, by okularki miały uchwyty na szczycie główki i z przodu główki – wykonawca 

zaoferował wyrób bez uchwytów; 

2. rozmiary: zamawiający wymagał okularków w rozmiarach 20-28 cm, 24-33cm, 30-38cm – wykonawca zaoferował 

wyrób w rozmiarach: poniżej 26cm, 26-34cm, powyżej 34cm – z możliwością regulowania opaski mocującej 

poprzez jej przycięcie, co nie stanowi rozwiązania mieszczącego się w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

Zamawiający pragnie zwrócić uwagę na fakt, że w trakcie postępowania przetargowego nie został złożony żaden 

wniosek o odstąpienie przez zamawiającego od wymogu, by okularki posiadały uchwyty bądź o dopuszczenie wyrobu 

w rozmiarach i o sposobie regulacji mocowania, które zaoferował Wykonawca. Zdaniem Zamawiającego świadczy to 

o tym, że opis wymagań był dla potencjalnych oferentów – w tym dla Wykonawcy – jednoznaczny i nie budził 

wątpliwości. 

Wobec powyższego, odrzucenie oferty firmy Kroban Anna Korczyńska w zakresie zadania nr 6 jest w pełni 

uzasadnione i konieczne.     

 

d) spośród ważnych ofert za najkorzystniejszą została uznana: 

oferta nr 8: Promed S.A. ul. Działkowa 56 02-234 Warszawa  

cena oferty: 40.338,00 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru: oferta nr 8 uzyskała najwięcej punktów spośród złożonych ważnych ofert.  

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna 

punktacja: 

zadanie 6 
 

liczba punktów w kryterium 
 

nr oferty wykonawca kryterium 1 - 60% kryterium 2 – 20% kryterium 3 - 20% łącznie 

8 Promed S.A. 60,00 20,00 20,00 100,00 

10 NZ Techno Sp. z o.o.  54,13 20,00 10,00 84,13 

 

Informację otrzymają Wykonawcy, którzy złożyli ofertę. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie 

również zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń. Umowa z wybranym wykonawcą 

zostanie zawarta po dniu 20.04.2018 r. 

 

ZADANIE NR 7 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

oferta nr 3: Advance Europe Sp. z o.o. Biuro Techniczno-Handlowe ul. Skrzetuskiego 30 m.3 02-726 Warszawa 

oferta nr 5: Beryl Med Ltd 1st  Floor, 26 Fouberts Place, London, England, W1F 7PP  

b) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia: 

z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy 

c) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania nie odrzucono żadnej oferty 
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d) spośród ważnych ofert za najkorzystniejszą została uznana: 

oferta nr 5: Beryl Med Ltd 1st  Floor, 26 Fouberts Place, London, England, W1F 7PP  

cena oferty: 60.858,00 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru: oferta nr 5 uzyskała najwięcej punktów spośród złożonych ważnych ofert. 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna 

punktacja: 

zadanie 7 
 

liczba punktów w kryterium 
 

nr oferty wykonawca kryterium 1 - 60% kryterium 2 – 20% kryterium 3 - 20% łącznie 

3 Advance Europe Sp. z o.o.  56,26 10,00 20,00 86,26 

5 Beryl Med Ltd 60,00 20,00 20,00 100,00 

 

Informację otrzymają Wykonawcy, którzy złożyli ofertę. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie 

również zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń. Umowa z wybranym wykonawcą 

zostanie zawarta po dniu 20.04.2018 r. 

 

ZADANIE NR 12 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

oferta nr 2: Medicavera Sp. z o.o. Dahlhausen Group ul. Majowa 2 71-374 Szczecin 

oferta nr 7: 3M Poland Sp. z o.o. Al. Katowicka 117 05-830 Kajetany k. Nadarzyna  

b) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia: 

z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy 

c) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania nie odrzucono żadnej oferty 

d) spośród ważnych ofert za najkorzystniejszą została uznana: 

oferta nr 2: Medicavera Sp. z o.o. Dahlhausen Group ul. Majowa 2 71-374 Szczecin   

cena oferty: 58.827,60 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru: oferta nr 2 uzyskała najwięcej punktów spośród złożonych ważnych ofert. 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna 

punktacja: 

zadanie 12 
 

liczba punktów w kryterium 
 

nr oferty wykonawca kryterium 1 - 60% kryterium 2 – 20% kryterium 3 - 20% łącznie 

2 Medicavera Sp. z o.o. Dahlhausen Group  57,02 20,00 20,00 97,02 

7 3M Poland Sp. z o.o.  60,00 10,00 20,00 90,00 

 

Informację otrzymają Wykonawcy, którzy złożyli ofertę. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie 

również zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń. Umowa z wybranym wykonawcą 

zostanie zawarta po dniu 20.04.2018 r. 
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ZADANIE NR 13 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

oferta nr 13: Skamex Sp. z o.o. SK ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź 

oferta nr 16: Asclepios S.A. ul. Hubska 44 50-502 Wrocław 

oferta nr 17: Centrum Zapatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego Centrowet-Cezal Sp. z o.o.  

ul. Dąbrowskiego 133/135 60-543 Poznań 

oferta nr 19: Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a 12-230 Biała Piska  

b) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia: 

z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy 

c) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania nie odrzucono żadnej oferty 

d) spośród ważnych ofert za najkorzystniejszą została uznana: 

oferta nr 13: Skamex Sp. z o.o. SK ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź 

cena oferty: 21.204,83 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru: oferta nr 13 uzyskała najwięcej punktów spośród złożonych ważnych ofert. 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna 

punktacja: 

zadanie 13 
 

liczba punktów w kryterium 
 

nr oferty wykonawca kryterium 1 - 60% kryterium 2 – 20% kryterium 3 - 20% łącznie 

13 Skamex Sp. z o.o. SK 60,00 20,00 20,00 100,00 

16 Asclepios S.A. 53,84 20,00 20,00 93,84 

17 CZMiW Centrowet-Cezal Sp. z o.o. 53,84 20,00 20,00 93,84 

19 Bialmed Sp. z o.o. 59,39 20,00 20,00 99,39 

 

Informację otrzymają Wykonawcy, którzy złożyli ofertę. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie 

również zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń. Umowa z wybranym wykonawcą 

zostanie zawarta po dniu 20.04.2018 r. 

       Z poważaniem  

 

 

   …………………………………… 
            Dyrektor SPSK-2 

 
 

 

 

Sporz.: Katarzyna Rogiewicz 

DZP SPSK-2 w Szczecinie 

Tel. 91 466 10 88 fax 91 466 11 13 

zamowienia@spsk2-szczecin.pl  


