
Do wszystkich uczestników postępowania

Znak: P-M/Z/            /14                                                               Data: 02.12.2014 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę materiałów szewnych i 
opatrunkowych  (Znak postępowania: 5091/2014)

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. informujemy, iż do dnia 18.11.2014r.  do godz. 10.30  (termin składania 

ofert) do Zamawiającego wpłynęło 11 ofert. W wyniku przeprowadzonej procedury do realizacji zamówienia zostały  wybrane 

oferty firm:

PAKIET 2 -  Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17,  97-400 Bełchatów 

wartość netto: 9903,96 zł ; wartość brutto: 10696,28zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 3 -  Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

wartość netto: 1914,48 zł ; wartość brutto: 2067,64 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET  5  -  Zarys Sp. Z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

wartość netto: 596,16 zł ; wartość brutto: 643,85 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto zostały złożone oferty  

firm:

1. Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17,  97-400 Bełchatów 

              streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 89,56 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja 89,56 pkt

       2.     Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

               streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 76,21 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja 76,21 pkt

PAKIET 6 -  Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o.ul. Iłżecka 24, 02 -135 Warszawa

wartość netto: 16419,60 zł ; wartość brutto: 17733,17 zł 



streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 7 -  Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

wartość netto: 1512,00 zł ; wartość brutto: 1632,96 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 10 -   Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o.ul. Iłżecka 24, 02 -135 Warszawa

wartość netto: 18442,30 zł ; wartość brutto: 19917,68 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 11 -   Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o.ul. Iłżecka 24, 02 -135 Warszawa

wartość netto: 34848,00 zł ; wartość brutto: 37635,84 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET  12  -  Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

wartość netto: 31008,00 zł ; wartość brutto: 33488,64 zł 

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET  13  -  GELI-MED s.c. , ul. Głęboka 10 lok.37, 20-612 Lublin

wartość netto: 5414,40 zł ; wartość brutto: 5847,55 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto zostały złożone oferty  

firm:

1. COVIMED sp. z o.o., ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa

              streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 70,49 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja 70,49 pkt

             2. Promedica Toruń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Grudziądzka

                 159A, 87-100 Toruń

               streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 56,05 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja 56,05 pkt

PAKIET 15 - Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

wartość netto: 26698,35 zł ; wartość brutto: 28834,22 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto zostały złożone oferty  

firm:

1. Zarys Sp. Z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

              streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 87,97 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja 87,97 pkt

             2.  Cezetel Olsztyn sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 54, 10-450 Olsztyn



               streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 82,32 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja 82,32 pkt

             3. Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

              streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 76,71 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja 76,71 pkt

PAKIET 16 - Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

wartość netto: 23900,50 zł ; wartość brutto: 25812,54 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto zostały złożone oferty  

firm:

1. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

              streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 99,33 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja 99,33 pkt

             2. Cezetel Olsztyn sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 54, 10-450 Olsztyn

              streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 85,81 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja 85,81 pkt

PAKIET 17 -  Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

wartość netto: 10225,50 zł ; wartość brutto: 11043,53 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 18 -  3M Poland Sp. Z o.o., Al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn

wartość netto: 13729,00 zł ; wartość brutto: 14827,32 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 19 -  3M Poland Sp. Z o.o., Al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn

wartość netto: 36535,24 zł ; wartość brutto: 39458,06 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 20 -  Zarys Sp. Z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

wartość netto: 1107,80 zł ; wartość brutto: 1196,42 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 21 -  Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

wartość netto: 6674,15 zł ; wartość brutto: 7208,08 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z  art. 89 ust.1 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający  odrzuca 

oferty wykonawców w zakresie poniższych nr pakietów, gdyż ich treść nie odpowiada SIWZ.



W zakresie pakietu nr:

PAKIET 1 -  Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa - strona katalogowa zawarta w 

ofercie dot. poz. 9  wskazuje, że igła o  kodzie GL 191 jest okrągła i  przyporządkowana jest do grupy igieł CV-25. 

W złożonych wyjaśnieniach załączona  strona katalogowa (która miała jednoznacznie potwierdzać, że oferowana poz.  

9  jest igłą okrągłą wzmocnioną lub rozwarstwiającą zgodnie z wymogami zamawiającego) wskazuje, że  nie należy 

ona do grupy igieł okrągłych wzmocnionych, co jest niezgodne z opisem przedmiotem zamówienia.

Pakiet 2 - Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa – w ofercie zaoferował szew 

o składzie: polimer kwasu glikolowego i mlekowego w proporcji 9:1 (zamawiający wymagał 100% kwasu 

glikolowego); czas wchłaniania  40-50 dni (w SIWZ: 42-45 dni); podtrzymywanie tkankowe 7-10 dni (w SIWZ: 10-

14)

Pakiet 2 – Johnson&Johnson - w ofercie zaoferował szew o składzie: polimer kwasu glikolowego i mlekowego w 

proporcji 9:1 (zamawiający wymagał 100% kwasu glikolowego)

Pakiet 4 - Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa – w poz. 18 ilość niezgodna z SIWZ 

(w ofercie -szt 72; wymagana ilość  - szt 120)

Pakiet 16 - Zarys Sp. Z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze – dot.  poz. 3  - na potwierdzenie wymagań  złożono 

wyjaśnienia zawierające stronę katalogową innego produktu, niż ten który proponowano w ofercie . Wobec 

powyższego zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy, gdyż załączone do oferty dokumenty nie potwierdzają, że 

produkt zawiera min. 50 % bawełny. 

Zamawiający  zgodnie  z art.  93  ust.1  pkt  1  pzp unieważnia  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  dla   pakietów  
nr  1,4,8,9,14,22 gdyż  nie złożono żadnej ważnej oferty.

Umowa zostanie zawarta 16.12.2014 r. zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

.(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) 

Zabezpieczenie   wykonania umowy 5% brutto powinno być wniesione przed podpisaniem umowy. 

Z poważaniem

AB


