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                    Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy 

              55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 53-55 

               tel. 071 312 09 20, 312 14 98 

 

      Trzebnica, 18.04.2014 r. 

 

Nr postępowania: ZP/4/2014    

  

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA  

O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

na  sukcesywną dostawę jednorazowego sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologii  . 
 

W niniejszym postępowaniu złożono 11 ofert: 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

1 
Aero-Medica  Sp. z o.o.    ul. Kopernika 36/40 00-324 Warszawa 

2 
J.Chodacki, A.Misztal  "MEDICA" Spółka Jawna  ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin 

3 
Billmed Sp. z o.o  ul.Krypska 24/1 04-082 Warszawa 

4 
Aesculap Chifa Sp. z o.o.    ul. Tysiąclecia 14 63-400 Nowy Tomyśl 

5 
PROMED Spółka Akcyjna  ul. Krajewskiego 1b, 01-520 Warszawa 

6 
Mediplus Krzysztof Wypych    ul. Cisowa 5c/5 65-960 Zielona Góra 

7 
Dutchmed PL Sp. z o.o.   ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz 

8 
Neo Plus Spółka Cywilna   Parzniewice Duże 1 97-371 Wola Krzysztoporska 

9 
VYGON POLSKA Sp. z o.o.   ul. Francuska 39/6 03-905 Warszawa 

10 
Górnośląska Centrala  Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o.  

ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze 

11 
JAMRO Przedsiębiorstwo    Handlowo - Usługowe    ul. Małobądzka 186, 42-500 Będzin 

 
A) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia                            

29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 nr 113, poz.759 ze zm.) zwaną dalej ustawą PZP, zawiadamia                           

o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres 

zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo 

imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 
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Wybrano następujące oferty: 

 
Pakiet 1  

Oferta nr 9: VYGON POLSKA Sp. z o.o.   ul. Francuska 39/6 03-905 Warszawa 

Cena oferty brutto PLN:   810,00 

 

Uzasadnienie: Oferta została złożona przez Wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i 

nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta ww. firmy jest 

najkorzystniejsza, uzyskała najwyższą liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert (cena brutto 100%): cena 

brutto: 100,00 pkt. Łączna punktacja: 100,00 pkt. 

 

 

Pakiet  2 

Oferta nr 7: Dutchmed PL Sp. z o.o.   ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz:  

Cena oferty brutto PLN:  5151,57 

 

Uzasadnienie: Oferta została złożona przez Wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i 

nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta ww. firmy jest 

najkorzystniejsza, uzyskała najwyższą liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert (cena brutto 100%): cena 

brutto: 100,00 pkt. Łączna punktacja: 100,00 pkt. 

 

 

Pakiet  4 

Oferta nr 10: Górnośląska Centrala  Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o. ul. Pod Borem 18 41-808 

Zabrze :  

Cena oferty brutto PLN:  351,00 

 

Uzasadnienie: Oferta została złożona przez Wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i 

nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta ww. firmy jest 

najkorzystniejsza, uzyskała najwyższą liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert (cena brutto 100%): cena 

brutto: 100,00 pkt. Łączna punktacja: 100,00 pkt. 

 

Streszczenie ofert: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Nr 

pakietu 
 Cena brutto PLN  

Punktacja – 
kryterium: cena 

brutto 100% 

Łączna 
punktacja 

3 
Billmed Sp. z o.o.                                 
ul.Krypska 24/1 04-082 Warszawa 

4             675,00     52,00 52,00 

10 

Górnośląska Centrala  Zaopatrzenia 
Medycznego ZARYS Sp. z o.o.  
ul. Pod Borem 18 
41-808 Zabrze 

4             351,00     100,00 100,00 

 

 

Pakiet  5 

Oferta nr 9: VYGON POLSKA Sp. z o.o.   ul. Francuska 39/6 03-905 Warszawa:  

Cena oferty brutto PLN:  540,00 

 

Uzasadnienie: Oferta została złożona przez Wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i 

nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta ww. firmy jest 

najkorzystniejsza, uzyskała najwyższą liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert (cena brutto 100%): cena 

brutto: 100,00 pkt. Łączna punktacja: 100,00 pkt. 
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Pakiet  7 

Oferta nr 9: VYGON POLSKA Sp. z o.o.   ul. Francuska 39/6 03-905 Warszawa:  

Cena oferty brutto PLN:  1360,80 

 

Uzasadnienie: Oferta została złożona przez Wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i 

nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta ww. firmy jest 

najkorzystniejsza, uzyskała najwyższą liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert (cena brutto 100%): cena 

brutto: 100,00 pkt. Łączna punktacja: 100,00 pkt. 

 

 

Pakiet  9 

Oferta nr 7: Dutchmed PL Sp. z o.o.   ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz:  

Cena oferty brutto PLN:  3891,99 

 

Uzasadnienie: Oferta została złożona przez Wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i 

nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta ww. firmy jest 

najkorzystniejsza, uzyskała najwyższą liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert (cena brutto 100%): cena 

brutto: 100,00 pkt. Łączna punktacja: 100,00 pkt. 

 

Pakiet  10 

Oferta nr 9: VYGON POLSKA Sp. z o.o.   ul. Francuska 39/6 03-905 Warszawa:  

Cena oferty brutto PLN:  2268,00 

 

Uzasadnienie: Oferta została złożona przez Wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i 

nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta ww. firmy jest 

najkorzystniejsza, uzyskała najwyższą liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert (cena brutto 100%): cena 

brutto: 100,00 pkt. Łączna punktacja: 100,00 pkt. 

 

Streszczenie ofert: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Nr 

pakietu 
 Cena brutto PLN  

Punktacja – 
kryterium: cena 

brutto 100% 

Łączna 
punktacja 

4 
Aesculap Chifa Sp. z o.o.                       
ul.Tysiaclecia 14 63-400 Nowy Tomyśl 

10           5 724,00     39,62 39,62 

9 
VYGON POLSKA Sp. z o.o.                      
ul.Francuska 39/6 03-905 Warszawa 

10           2 268,00     100,00 100,00 

11 
JAMRO Przedsiebiorstwo                        
Handlowo - Usługowe                               
ul.Małobądzka 186, 42-500 Bedzin 

10           4 860,00     46,67 46,67 

 

 

Pakiet  11 

Oferta nr 6: Mediplus Krzysztof Wypych    ul. Cisowa 5c/5 65-960 Zielona Góra:  

Cena oferty brutto PLN:  365,04 

 

Uzasadnienie: Oferta została złożona przez Wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i 

nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta ww. firmy jest 

najkorzystniejsza, uzyskała najwyższą liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert (cena brutto 100%): cena 

brutto: 100,00 pkt. Łączna punktacja: 100,00 pkt. 
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Pakiet  12 

Oferta nr 3: Billmed Sp. z o.o  ul.Krypska 24/1 04-082 Warszawa:  

Cena oferty brutto PLN:  75,60 

 

Uzasadnienie: Oferta została złożona przez Wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i 

nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta ww. firmy jest 

najkorzystniejsza, uzyskała najwyższą liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert (cena brutto 100%): cena 

brutto: 100,00 pkt. Łączna punktacja: 100,00 pkt. 

 

Streszczenie ofert: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Nr 

pakietu 
 Cena brutto PLN  

Punktacja – 
kryterium: cena 

brutto 100% 

Łączna 
punktacja 

3 
Billmed Sp. z o.o.                                 
ul.Krypska 24/1 04-082 Warszawa 

12               75,60     100,00 100,00 

9 
VYGON POLSKA Sp. z o.o.                      

ul.Francuska 39/6 03-905 Warszawa 
12               86,40     87,50 87,50 

 

 

Pakiet  13 

Oferta nr 3: Billmed Sp. z o.o  ul.Krypska 24/1 04-082 Warszawa:  

Cena oferty brutto PLN:  1020,60 

 

Uzasadnienie: Oferta została złożona przez Wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i 

nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta ww. firmy jest 

najkorzystniejsza, uzyskała najwyższą liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert (cena brutto 100%): cena 

brutto: 100,00 pkt. Łączna punktacja: 100,00 pkt. 

 

Streszczenie ofert: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Nr 

pakietu 
 Cena brutto PLN  

Punktacja – 
kryterium: cena 

brutto 100% 

Łączna 
punktacja 

3 
Billmed Sp. z o.o.                                 
ul.Krypska 24/1 04-082 Warszawa 

13           1 020,60     100,00 100,00 

5 
PROMED Spółka Akcyjna                     
ul. Krajewskiego 1b, 01-520 Warszawa 

13           1 360,80     75,00 75,00 

 

 

Pakiet  14 

Oferta nr 9: VYGON POLSKA Sp. z o.o.   ul. Francuska 39/6 03-905 Warszawa:  

Cena oferty brutto PLN:  81,00 

 

Uzasadnienie: Oferta została złożona przez Wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i 

nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta ww. firmy jest 

najkorzystniejsza, uzyskała najwyższą liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert (cena brutto 100%): cena 

brutto: 100,00 pkt. Łączna punktacja: 100,00 pkt. 
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Pakiet  15:  

Oferta nr 1: Aero-Medica  Sp. z o.o.    ul. Kopernika 36/40 00-324 Warszawa:  

Cena oferty brutto PLN:  432,00 

 

Uzasadnienie: Oferta została złożona przez Wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i 

nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta ww. firmy jest 

najkorzystniejsza, uzyskała najwyższą liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert (cena brutto 100%): cena 

brutto: 100,00 pkt. Łączna punktacja: 100,00 pkt. 

 

Pakiet  16 

Oferta nr 4: Aesculap Chifa Sp. z o.o.    ul. Tysiąclecia 14 63-400 Nowy Tomyśl:  

Cena oferty brutto PLN:  156,60 

 

Uzasadnienie: Oferta została złożona przez Wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i 

nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta ww. firmy jest 

najkorzystniejsza, uzyskała najwyższą liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert (cena brutto 100%): cena 

brutto: 100,00 pkt. Łączna punktacja: 100,00 pkt. 

 

Pakiet  18 

Oferta nr 9: VYGON POLSKA Sp. z o.o.   ul. Francuska 39/6 03-905 Warszawa:  

Cena oferty brutto PLN:  205,20 

 

Uzasadnienie: Oferta została złożona przez Wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i 

nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta ww. firmy jest 

najkorzystniejsza, uzyskała najwyższą liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert (cena brutto 100%): cena 

brutto: 100,00 pkt. Łączna punktacja: 100,00 pkt. 

 

Pakiet  19 

Oferta nr 5: PROMED Spółka Akcyjna  ul. Krajewskiego 1b, 01-520 Warszawa:  

Cena oferty brutto PLN:  1020,60 

 

Uzasadnienie: Oferta została złożona przez Wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i 

nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta ww. firmy jest 

najkorzystniejsza, uzyskała najwyższą liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert (cena brutto 100%): cena 

brutto: 100,00 pkt. Łączna punktacja: 100,00 pkt. 

 

Pakiet  20 

Oferta nr 10: Górnośląska Centrala  Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o. ul. Pod Borem 18 41-808 

Zabrze : 

Cena oferty brutto PLN:  1080,00 

 

Uzasadnienie: Oferta została złożona przez Wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i 

nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta ww. firmy jest 

najkorzystniejsza, uzyskała najwyższą liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert (cena brutto 100%): cena 

brutto: 100,00 pkt. Łączna punktacja: 100,00 pkt. 

 

Pakiet  22 

Oferta nr 2: J.Chodacki, A.Misztal  "MEDICA" Spółka Jawna  ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin:  

Cena oferty brutto PLN:  2052,00 

 

Uzasadnienie: Oferta została złożona przez Wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i 

nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta ww. firmy jest 

najkorzystniejsza, uzyskała najwyższą liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert (cena brutto 100%): cena 

brutto: 100,00 pkt. Łączna punktacja: 100,00 pkt. 
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B) Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i wykluczonych Wykonawcach: 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) i 3) ustawy PZP zawiadamia o: 

 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

 wykonawcach, którzy zostali wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 

I. Zamawiający wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę Neo Plus 

Spółka Cywilna Parzniewice Duże 110, 97-371 Wola Krzysztoporska na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 

ustawy PZP. Zgodnie z art.24 ust.4 ustawy PZP ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z Rozdz. IX pkt. B ppkt. 2 ppkt. 1) SIWZ, Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, 

określony  w art. 22 ust 1 pkt. 2), jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  w 

postępowaniu (art. 22 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP) przedstawi wykaz wykonanych,  a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 

wykonane, oraz załączy dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - co najmniej dwie 

dostawy jednorazowego sprzętu medycznego o wartości brutto nie mniejszej niż  wartość brutto oferty 

(wg załącznika nr 4 do SIWZ). Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw do różnych 

jednostek o mniejszym zakresie dla uzyskania wymagalnej wartości porównywalnej (np. jeżeli razem 

wartość brutto oferty wynosi 30 000 zł, należy przedstawić co najmniej 2 dostawy o wartości min. 30 000 

zł każda). 

Dowodami o których mowa powyżej są: 

1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych 

poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 

  

Do oferty Wykonawca załączył wykaz głównych usług wraz  z listami referencyjnymi wystawionymi               

w dniu  15.04.2013r. (Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi)  i  17.05.2013r.(Szpitale Tczewskie  

S.A).  Otwarcie ofert nastąpiło 10.03.2014r, a więc dokumenty zostały wystawione wcześniej niż na 3 m-ce 

przed upływem terminu składania ofert. 

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający wezwał Wykonawcę do  uzupełnienia ww. 

dokumentów 

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (tj.do 07.04.2014r. do godz. 10:00)  Wykonawca nie 

dostarczył oryginałów dokumentów, które potwierdzałyby spełnianie warunków udziału w postępowaniu  

określonego w art. 22 ust 1 pkt. 2 ustawy PZP.   

 

C) Informacja o terminie zawarcia umowy: 

Stosownie do art. 94 ust.1 pkt. 1 ustawy PZP umowa zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania 

niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

 

 

    D)Unieważnienia: 

 

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie pakietu nr: 

3,6,8,17  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy PZP, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 

odrzuceniu 

2. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie pakietu nr: 

21  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy PZP, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa 

kwotę , którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie 

zwiększa tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty w ww. częściach.  
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Zamawiający  niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty  zamieści niniejsze informacje na stronie 

internetowej oraz  w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie PZP - dział VI "Środki 

ochrony prawnej".  

 

         

 

 

 

                                                                            ……………………………………. 

                                                                                         Podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. a/a 

2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 


