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                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM 
Dział Zamówień Publicznych 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax 466 11 13  

     
            Szczecin, dn. 18.02.2015 r. 

Znak sprawy: ZP/220/105/14 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów 
opatrunkowych, przylepców, kompresów, żeli oraz opatrunków wraz z dzierżawą 6 urządzeń do 
podciśnieniowej terapii ran 
 
 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZ EJ  
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu na dostawę zestawów 
opatrunkowych, przylepców, kompresów, żeli dla SPSK-2 PUM w Szczecinie dokonano 
rozstrzygnięcia w/w postępowania   w zakresie zadań nr 1-6 
 

 
ZADANIE NR 1 

  
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 6: Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 
ul. Partyzancka 133/151 
95-200 Pabianice 
Cena oferty brutto -  145.395,00  zł. 
Termin dostawy: 1 dzień 
 
Oferta 7: Skamex Sp. z o.o. Sp.K 
ul. Częstochowska 38/52 
93-121 Łódź 
Cena oferty brutto -  220.320,00  zł. 
Termin dostawy: 2 dni 
 
Oferta 8: Polmil  Sp. z o.o. S.K.A. 
ul. Przemysłowa 8 
85-758 Bydgoszcz 
Cena oferty brutto -  168.318,00  zł. 
Termin dostawy: 1 dzień 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 6: Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 
ul. Partyzancka 133/151 
95-200 Pabianice 
Cena oferty brutto -  145.395,00  zł. 
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Uzasadnienie wyboru –oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów i uzyskała  największą 
ilość punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 

Nr 
oferty 

Wykonawca Liczba pkt w 
kryterium cena  

95% 

Liczba pkt. w 
kryterium termin 

dostawy   5% 

Suma uzyskanych 
punktów 

6 Paul Hartmann Polska 
Sp. z o.o. 

95,00 5,00 100,00 

7 Skamex Sp. z o.o. Sp.K 
 

62,70 2,50 65,20 

8 Polmil  Sp. z o.o. S.K.A. 81,70 5,00 86,70 

 
ZADANIE NR 2 

  
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 2: J. Chodacki, A. Misztal „MEDICA” Sp. Jawna 
ul. Przemysłowa 4a 
59-300 Lubin 
Cena oferty brutto -  17.010,00  zł. 
Termin dostawy: 2 dni 
 
Oferta 4: Łukasz Węcek oraz Tomasz Mielnik  AYKON s.c. 
ul. Jesionowa 31B 
25-540 Kielce 
Cena oferty brutto -  23.436,00  zł. 
Termin dostawy: 3 dni 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 2: J. Chodacki, A. Misztal „MEDICA” Sp. Jawna 
ul. Przemysłowa 4a 
59-300 Lubin 
Cena oferty brutto -  17.010,00  zł. 
 
Uzasadnienie wyboru –oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów i uzyskała  największą 
ilość punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 

Nr 
oferty 

Wykonawca Liczba pkt w 
kryterium cena  

95% 

Liczba pkt. w 
kryterium termin 

dostawy   5% 

Suma uzyskanych 
punktów 

2 J. Chodacki, A. Misztal 
„MEDICA” Sp. Jawna 

95,00 5,00 100,00 

4 Łukasz Węcek oraz 
Tomasz Mielnik  
AYKON s.c. 

69,35 3,35 72,70 
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ZADANIE NR 3 

  
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 1: 3M Poland  Sp. z o.o. 
ul. Al. Katowicka 117 
05-830 Kajetany k. Nadarzyna 
Cena oferty brutto -  130.581,72  zł. 
Termin dostawy: 3 dni 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 1: 3M Poland  Sp. z o.o. 
ul. Al. Katowicka 117 
05-830 Kajetany k. Nadarzyna 
Cena oferty brutto -  130.581,72  zł. 
Uzasadnienie wyboru –oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów i uzyskała  największą 
ilość punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 

Nr 
oferty 

Wykonawca Liczba pkt w 
kryterium cena  

95% 

Liczba pkt. w 
kryterium termin 

dostawy   5% 

Suma uzyskanych 
punktów 

1 3M Poland  Sp. z o.o. 
 

95,00 5,00 100,00 

 
ZADANIE NR 4 

  
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 6: Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 
ul. Partyzancka 133/151 
95-200 Pabianice 
Cena oferty brutto -  28.868,40  zł. 
Termin dostawy: 1 dzień 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 6: Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 
ul. Partyzancka 133/151 
95-200 Pabianice 
Cena oferty brutto -  28.868,40  zł. 
 
Uzasadnienie wyboru –oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów i uzyskała  największą 
ilość punktów. 
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e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 

Nr 
oferty 

Wykonawca Liczba pkt w 
kryterium cena  

95% 

Liczba pkt. w 
kryterium termin 

dostawy   5% 

Suma uzyskanych 
punktów 

6 Paul Hartmann Polska 
Sp. z o.o. 

95,00 5,00 100,00 

 
 

ZADANIE NR 5 
  
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 3: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA 
ul. Żółkiewskiego 20/26 
87-100 Toruń 
Cena oferty brutto -  11.921,04  zł. 
Termin dostawy: 2 dni 
 
Oferta 6: Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 
ul. Partyzancka 133/151 
95-200 Pabianice 
Cena oferty brutto -  13.164,77  zł. 
Termin dostawy: 1 dzień 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 3: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA 
ul. Żółkiewskiego 20/26 
87-100 Toruń 
Cena oferty brutto -  11.921,04  zł. 
Uzasadnienie wyboru –oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów i uzyskała  największą 
ilość punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 

Nr 
oferty 

Wykonawca Liczba pkt w 
kryterium cena  

95% 

Liczba pkt. w 
kryterium termin 

dostawy   5% 

Suma uzyskanych 
punktów 

3 Toruńskie Zakłady 
Materiałów 
Opatrunkowych SA 

 
95,00 

 
2,50 97,00 

6 Paul Hartmann Polska 
Sp. z o.o. 

86,45 5,00 91,45 
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ZADANIE NR 6 
  
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 7: Skamex Sp. z o.o. Sp.K 
ul. Częstochowska 38/52 
93-121 Łódź 
Cena oferty brutto -  26.784,00  zł. 
Termin dostawy: 2 dni 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 7: Skamex Sp. z o.o. Sp.K 
ul. Częstochowska 38/52 
93-121 Łódź 
Cena oferty brutto -  26.784,00  zł. 
Uzasadnienie wyboru –oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów i uzyskała  największą 
ilość punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 

Nr 
oferty 

Wykonawca Liczba pkt w 
kryterium cena  

95% 

Liczba pkt. w 
kryterium termin 

dostawy   5% 

Suma uzyskanych 
punktów 

7 Skamex Sp. z o.o. Sp.K 95,00 5,00 100,00 

 
 

Zamawiający informuje, że umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną zawarte : 
-  po dniu 20.02.2015 – dla zadań nr 3,4,6 
-  po dniu 28.02.2015 – dla zadań nr 1,2,5. 
 
Informację otrzymują wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty na ww. zadania. Informacja o 
wyborze oferty najkorzystniejszej została również zamieszczona na stronie internetowej SPSK Nr 
2 PUM oraz na tablicy ogłoszeń.       

 
 
   Z poważaniem 
  
 

                                                                                     lek. med. Barbara Turkiewicz 
 

       DYREKTOR SPSK - 2  


