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Znak Sprawy: ZP/05/2020                Lipsko 19.06.2020 r. 

 
WYKONAWCY  

UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMOWIENIA          
 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 
 
Część I. Zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zamawiający informuje o wyborze ofert najkorzystniejszych w 
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego NA DOSTAWY AKCESORIÓW 

LAPAROSKOPOWYCH I ARTROSKOPOWYCH ORAZ WYROBÓW ORTOPEDYCZNYCH DLA POTRZEB 
ORTOPEDII I CHIRURGII opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  544013-N-2020 z dnia 
2020-05-26 r. 

 
Zadanie nr 1: ostrza do piły oscylacyjnej- system 6 kompatybilne z piłą Stryker  

 
Jako najkorzystniejszą wybrano : 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 4: Stryker Polska Sp. z o.o.  02-822 Warszawa, ul. Poleczki 35 
                                                             uzyskując 100 pkt ( 60  - cena, 40 – termin dostawy ) 
 

Uzasadnienie wyboru: 
Jedyna oferta złożona w toczącym się postępowaniu. 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 
 

Zadanie nr 2: akcesoria jednorazowe do zestawu artroskopowego i laparoskopowego firmy Stryker   
 

Jako najkorzystniejszą wybrano : 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 4:  Stryker Polska Sp. z o.o.  02-822 Warszawa, ul. Poleczki 35 
                                                             uzyskując 100 pkt ( 60  - cena, 40 – termin dostawy ) 
 

Uzasadnienie wyboru: 
Jedyna oferta złożona w toczącym się postępowaniu. 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 
 

Zadanie nr 3: zestawy do retransfuzji  
 
Jako najkorzystniejszą wybrano : 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 3: AKME Sp. z o. o. Sp. k.  ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa 
                                                              uzyskując 100 pkt ( 60  - cena, 40 – termin dostawy ) 
 

Uzasadnienie wyboru: 
Oferta najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert z pośród złożonych ofert w powyższym 
zakresie. Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 
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W powyższym zakresie ofertę złożyli również: 
 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 1: Lubmedical Sp. z o. o. Sp. k. ul. Anny Walentynowicz 34, 20-328 Lublin                                                         

uzyskując 94,75  pkt ( 54,75 -  cena, 40 – termin dostawy ) 
 

Zadanie nr 4: implanty cementowe, system do płukania powierzchni stawowych  
 

Jako najkorzystniejszą wybrano : 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 1:  Lubmedical Sp. z o. o. Sp. k. ul. Anny Walentynowicz 34, 20-328 Lublin                                                                                                                     

uzyskując 100 pkt ( 60  - cena, 40 – termin dostawy ) 
 

Uzasadnienie wyboru: 
Jedyna oferta złożona w toczącym się postępowaniu. 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 
 

Zadanie nr 5: Substytut kości  
 
Jako najkorzystniejszą wybrano : 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 5: „ChM” sp. z o.o. Lewickie 3b,  16-061 Juchnowiec Kościelny 
                                                              uzyskując 100 pkt ( 60  - cena, 40 – termin dostawy ) 
 

Uzasadnienie wyboru: 
Oferta najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert z pośród złożonych ofert w powyższym 
zakresie. Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 
 
W powyższym zakresie ofertę złożyli również: 
 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 2: Lit sp. z o.o. ul. Jelenia 34 70-791 Szczecin                                                    

uzyskując 83,16  pkt ( 43,16 -  cena, 40 – termin dostawy ) 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 1: Lubmedical Sp. z o. o. Sp. k. ul. Anny Walentynowicz 34, 20-328 Lublin                                                         

uzyskując 66,44  pkt ( 26,44 -  cena, 40 – termin dostawy ) 
 

Pakiet 6 - Filtr do insulflacji do zestawu laparoskopowego firmy Stryker 
 

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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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 drogą 
elektroniczną niniejszej informacji 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 i strona internetowa zamawiającego. 
 
 
 

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


