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Znak Sprawy: ZP/16/2019        Lipsko, dnia  17.01.2020 r. 
 

 

WYKONAWCY  
UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

   INFORMACJA  O WYBORZE OFERTY 
 

Część I. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
– tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zamawiający informuje o wyborze oferty 
najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w 
Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 635685-N-2019 z dnia 2019-12-12 r. którego przedmiotem są 
dostawy materiałów szewnych: 
 
Pakiet nr 1 - Szwy wchłanialne, syntetyczne, 2-składnikowe (mieszanka kwasu poliglikolowego  i 

polimlekowego ), plecione, powlekane 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 3 : Medtronic Poland Sp. z o.o.  

      00-633 Warszawa, ul. Polna 11, uzyskując łącznie 100 ( 60 + 40 ) pkt 
Uzasadnienie wyboru: 
Jedyna oferta złożona w powyższym zakresie. 
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 

 
Pakiet nr 2 - Szwy wchłanialne, syntetyczne, plecione z kwasu poliglikolowego. 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 8: Aesculap Chifa Sp. z o.o.  

 64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14, uzyskując 81,85 pkt ( 41,85 +40 )  
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta najkorzystniejsza z pośród złożonych ofert w powyższym zakresie. 
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 
W powyższym zakresie  ofertę złożyli również: 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 2:  Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o.  

          97-400 Bełchatów ul. Bawełniana 17, uzyskując 72 pkt ( 60 + 12 ) 
 
Pakiet nr 3 - Szwy wchłanialne:                                
Wykonawca: oferta oznaczona nr 8: Aesculap Chifa Sp. z o.o.  

        64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14, uzyskując 100 pkt ( 60 + 40 ) 
Uzasadnienie wyboru: 
Jedyna oferta złożona w powyższym zakresie. 
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 
 
Pakiet nr 4 - Szwy niewchłanialne, syntetyczne (polyester), plecione, powlekane silikonem 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 2:  Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o.  

          97-400 Bełchatów ul. Bawełniana 17, uzyskując 100 pkt ( 60 + 40 ) 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta najkorzystniejsza z pośród złożonych ofert w powyższym zakresie. 
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Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 
W powyższym zakresie  ofertę złożyli również: 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 8: Aesculap Chifa Sp. z o.o.  

   64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14,uzyskując 72,50 pkt (58,90 + 13,60) 
 
Pakiet nr 5 - Szwy niewchłanialne, syntetyczne (nylon), jednowłóknowe 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 8: Aesculap Chifa Sp. z o.o.  

        64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14,uzyskując 100 pkt (60 + 40) 
Uzasadnienie wyboru: 
Jedyna oferta złożona w powyższym zakresie. 
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 
 
Pakiet nr 6 - Szwy niewchłanialne, syntetyczne (polypropylen), jednowłóknowe 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 8: Aesculap Chifa Sp. z o.o.  

        64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14, uzyskując 100 ( 60 + 40 ) pkt 
Uzasadnienie wyboru: 
Jedyna oferta złożona w powyższym zakresie. 
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 
 
Pakiet nr 7 – Szwy wchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, nie powlekane, średni okres 

wchłaniania, wykonane z glikonatu 
 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 2:  Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o.  

          97-400 Bełchatów ul. Bawełniana 17, uzyskując 72,00 pkt ( 60 + 12 ) 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta najkorzystniejsza z pośród złożonych ofert w powyższym zakresie. 
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 
W powyższym zakresie  ofertę złożyli również: 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 8: Aesculap Chifa Sp. z o.o.  

   64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14,uzyskując 70,65 pkt (30,65 + 40) 
 
Pakiet nr 8 – Siatki przepuklinowe, monofilamentowe, polypropylenowe 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 6:  Medicus Sp. z o.o. S. k. a. Ul. Browarowa  21 
                                                            43-100 Tychy, uzyskując 100 pkt ( 60 + 40 ) 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta najkorzystniejsza z pośród złożonych ofert w powyższym zakresie. 
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 
W powyższym zakresie  ofertę złożyli również: 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 1: SUN-MED. S.C. Dominik Siekierski Sławomir Naparty 

              Ul. Frańciszkańska 104/112, 91-845 Łódź, uzyskując 78,89 pkt ( 38,89 + 40 ) 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 4: Beryl Med Sp. z o.o. Ul. Złotej Jesieni 58, 05-410 Jóżefów 

                                                            uzyskując 72,89 pkt ( 32,89 + 40 ) 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 2:  Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o.  

          97-400 Bełchatów ul. Bawełniana 17, uzyskując 91,29 pkt ( 51,29 + 40 ) 
 
Pakiet nr 9 – Siatki przepuklinowe, częściowo wchłanialne 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 2:  Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o.  

          97-400 Bełchatów ul. Bawełniana 17, uzyskując 100 pkt ( 60 + 40 ) 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta najkorzystniejsza z pośród złożonych ofert w powyższym zakresie. 
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 
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W powyższym zakresie  ofertę złożyli również: 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 6:  Medicus Sp. z o.o. S. K. A. Ul. Browarowa  21, 43-100 Tychy 

         uzyskując 92,10 pkt (52,10 + 40) 
 
Pakiet nr 10 – Klips naczyniowy do laparoskopu 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 1: SUN-MED. S.C. Dominik Siekierski Sławomir Naparty 

              Ul. Frańciszkańska 104/112, 91-845 Łódź, uzyskując 100 pkt ( 60 + 40 ) 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta najkorzystniejsza z pośród złożonych ofert w powyższym zakresie. 
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 
W powyższym zakresie  ofertę złożyli również: 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 4: Beryl Med Sp. z o.o. Ul. Złotej Jesieni 58, 05-410 Jóżefów 

                                                            uzyskując 73,75 pkt ( 33,75 + 40 ) 
 

Pakiet nr 11 – Magazynki do staplerów  
  
Wykonawca: oferta oznaczona nr 3 : Medtronic Poland Sp. z o.o.  

      00-633 Warszawa, ul. Polna 11, uzyskując łącznie 100 ( 60 + 40 ) pkt 
Uzasadnienie wyboru: 
Jedyna oferta złożona w powyższym zakresie. 
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 
 
Pakiet nr 12 – Taśmy kolagenowe do szycia narządów miąższowych 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 8: Aesculap Chifa Sp. z o.o.  

        64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14, uzyskując 100 pkt ( 60 + 40 ) 
Uzasadnienie wyboru: 
Jedyna oferta złożona w powyższym zakresie. 
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 
 
Pakiet nr 13 – Szwy wchłanialne, syntetyczne z kwasu poliglikolowego, plecione, powlekane 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 2:  Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o.  

          97-400 Bełchatów ul. Bawełniana 17, uzyskując 100 pkt ( 60 + 40 ) 
Uzasadnienie wyboru: 
Jedyna oferta złożona w powyższym zakresie. 
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 
 
Pakiet nr 14 – woreczki ekstrakcyjne 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 4: Beryl Med Sp. z o.o. Ul. Złotej Jesieni 58, 05-410 Jóżefów 

                                                            uzyskując 100 pkt ( 60 + 40 ) 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta najkorzystniejsza z pośród złożonych ofert w powyższym zakresie. 
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 
W powyższym zakresie  ofertę złożyli również: 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 1: SUN-MED. S.C. Dominik Siekierski Sławomir Naparty 

              Ul. Frańciszkańska 104/112, 91-845 Łódź, uzyskując 76,36 pkt ( 36,36 + 40 ) 
 
 
 

Pakiet nr 15 – materiał hemostatyczny  
Wykonawca: oferta oznaczona nr 2:  Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o.  

         97-400 Bełchatów ul. Bawełniana 17, uzyskując 100 pkt ( 60 + 40 ) 
Uzasadnienie wyboru: 
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Oferta najkorzystniejsza z pośród złożonych ofert w powyższym zakresie. 
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 
W powyższym zakresie  ofertę złożyli również: 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 7: Promedica Toruń Sp. z o.o. Sp. k. Ul. Grudziądzka 159 a, 87-100 Toruń,  

          uzyskując 46,61 pkt ( 6,61 + 40 ) 
 
Pakiet nr 16 – staplery skórne 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 8: Aesculap Chifa Sp. z o.o.  

        64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14, uzyskując 100 pkt ( 60 + 40 ) 
Uzasadnienie wyboru: 
Jedyna oferta złożona w powyższym zakresie. 
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 
 
Pakiet nr 17 – zestaw do leczenia urazów rzepki 
 
Unieważniono postępowanie w powyższym zakresie 
 
Uzasadnienie faktyczne 
 
Nie wpłynęła żadna oferta na tą część postępowania. 
 
Uzasadnienie prawne 
 
Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. 
 
Pakiet nr 18 – zestaw antywentracyjny 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 8: Aesculap Chifa Sp. z o.o.  

        64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14, uzyskując 100 pkt ( 60 + 40 ) 
Uzasadnienie wyboru: 
Jedyna oferta złożona w powyższym zakresie. 
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 
 
Pakiet nr 19 – zestaw szewny do szyjki macicy 
 
Unieważniono postępowanie w powyższym zakresie 
 
Uzasadnienie faktyczne 
 
Nie wpłynęła żadna oferta na tą część postępowania. 
 
Uzasadnienie prawne 
 
Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. 
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Pakiet nr 20 – Taśmy do leczenia nietrzymania moczu 
 
 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 5: Polhernia Beata Galos 

Ul. Jagiellońska 28c, 80-366 Gdańsk, uzyskując 100 pkt ( 60 + 40 ) 
Uzasadnienie wyboru: 
Jedyna oferta złożona w powyższym zakresie. 
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 
 
 
Część II. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy, Zamawiający informuje, że umowy w przedmiotowym 

postępowaniu mogą być zawarte w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty.  

 
Część III.  Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI – ustawy prawo 

zamówień publicznych. 
 

Otrzymują wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu  poprzez rozesłanie wiadomości 
elektronicznej email i strona internetowa zamawiającego 
 

    
 

.............................................     ..................................................... 
               /sporządził/                                                                                                      /zatwierdził/ 


