
  WSZYSCY  UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

Znak: P-M/Z/            /18                              Data:  11.12.2018 r.

Dotyczy: rozstrzygnięcia  postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro
na dostawę opatrunków i materiałów szewnych  (Znak postępowania: 4527/2018)

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż do dnia 31.10.2018  r. do godz. 10.00 (termin
składania  ofert)  do  Zamawiającego  wpłynęło  15  ofert.  W  wyniku  przeprowadzonej  procedury  do  realizacji
zamówienia zostały wybrane oferty firm:

PAKIET 1 – Medtronic  Poland Sp. z o. o. ul. Polna 11; 00-633 Warszawa
wartość netto: 37.949,04 zł ; wartość brutto: 40.984,95 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna oferta. Spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
PAKIET 2 - Zarys International Group Sp. z o. o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
wartość netto: 3 327,60 zł; wartość brutto: 3.593,81 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt- wartość brutto oferty,  40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt.
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny i terminu dostawy  spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. 
Ponadto została złożona oferta  firmy:
Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o. o.; ul. Bawełniana 17; 97-400 Bełchatów                                                               
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 52,37 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania 
dostawy; łączna punktacja – 92,37   pkt
PAKIET 3 -   Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o. o.; ul. Bawełniana 17; 97-400 Bełchatów  
wartość netto: 745,20 zł ; wartość brutto:  804,82  zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Ponadto została złożona oferta  firmy:
Medtronic  Poland Sp. z o. o. ul. Polna 11; 00-633 Warszawa
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 24,77  pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja – 64,77  pkt
PAKIET 4 - Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11; 00-633 Warszawa
wartość netto: 1.722,96  zł ;wartość brutto: 1.860,80 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna oferta. Spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
PAKIET 5 -     Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o. o.; ul. Bawełniana 17; 97-400 Bełchatów       
wartość netto: 918,72  zł; wartość brutto: 992,22  zł 



streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt- wartość brutto oferty,  40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt.
Jedna oferta. Spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
PAKIET 7 -  Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11; 00-633 Warszawa
wartość netto: 41.543,16  zł wartość brutto: 44.866,61  zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt- wartość brutto oferty,  40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt.
Jedna oferta. Spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
PAKIET 8 -  Zarys Sp. Z o. o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
wartość netto: 1,389,36   zł; wartość brutto: 1.500,51  zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt- wartość brutto oferty,  40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt.
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny i terminu dostawy  spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. 
Ponadto została złożona oferta  firmy :
Medtronic Poland Sp. z o. o. ul. Polna 11; 00-633 Warszawa
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 30,49  pkt- wartość brutto oferty, 40,00  pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja –  70,49pkt.   
PAKIET 9 -  Medtronic Poland Sp. z o. o.; ul. Polna 11; 00-633 Warszawa
wartość netto: 1.205,64  zł; wartość brutto:  1.302,10  zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt - wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt.
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny i terminu dostawy  spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. 
Ponadto została złożona oferta  firmy :
Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o. o.; ul. Bawełniana 17; 97-400 Bełchatów                                                               
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 55,31  pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania 
dostawy;łączna punktacja –  95,31    pkt
PAKIET 11-   Aesculap Chifa sp. z o. o.; ul. Tysiąclecia 14; 64-300 Nowy Tomyśl
wartość netto: 2.400,00  zł; wartość brutto:2.592,00   zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt - wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt.
Jedna oferta. Spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
PAKIET 12 – Polhernia  ul. Jagielońska 28 c/7; 80-366 Gdański 
wartość netto: 15.800,00  zł; wartość brutto: 17.064,00  zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt - wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja – 100,00  pkt.
Jedna oferta. Spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
PAKIET 13 - Medtronic Poland Sp. z o. o.;ul. Polna 11; 00-633 Warszawa
wartość netto: 4.717,20  zł; wartość brutto: 5.094,58  zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt - wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt.
Jedna oferta. Spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
PAKIET 14 - Medtronic Poland Sp. z o. o.;ul. Polna 11; 00-633 Warszawa
wartość netto: 14.170,00  zł; wartość brutto: 15.303,60  zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt - wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt.
Jedna oferta. Spełniająca  wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
PAKIET 15 -  MEDICUS Sp. z o. o. Spółka Komandytowo Akcyjna; ul. Towarowa 23 A; 43-100 Tychy 



wartość netto: 8.240,00  zł; wartość brutto:  8.899,20 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt - wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt.
Jedna oferta. Spełniająca  wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
PAKIET 16 -   BOXMET MEDICAL Sp. z o. o.;  Piskorzów 51; 58-250 Pieszyce 
wartość netto:472,00  zł; wartość brutto: 509,76 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt - wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt.
Jedna oferta. Spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
PAKIET 18 -  Citonet - Pomorski Sp. z o. o. - Lider Konsorcjum, Zabagno 18C, 83-115 Swarożyn;
                        TZMO S. A. - Członek Konsorcjum, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
wartość netto: 45.447,60  zł; wartość brutto: 49.083,41  zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt - wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt.
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny i terminu dostawy  spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. 
Ponadto została złożona oferta   firmy :
Paul Hartmann Polska Sp. z o. o.; ul. Partyzancka 133/151; 95-200 Pabianice  
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 52,88  pkt - wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja –92,88  pkt,
PAKIET 19 -  3M Poland Sp. z o. o., Al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
wartość netto: 46.061,00  zł;wartość brutto:  49.745,88  zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt - wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt.
Jedna oferta. Spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
PAKIET 20 – Cezetel Olsztyn Sp. z o. o. Sp. K. ul. Piłsudskiego 54; 10-450 Olsztyn 
wartość netto:2.256,25   zł; wartość brutto: 2.436,75 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt - wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt.
Jedna oferta. Spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
PAKIET 21 -   Paul Hartmann Polska Sp. z o. o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice
wartość netto: 12.181,80  zł wartość brutto:  13.156,34  zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt - wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt.
Jedna  oferta. Spełniająca  wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
PAKIET 22 - Skamex Sp. z o. o. Sp. k.; ul. Częstochowska 38/52; 93-121 Łódź
wartość netto: 5163,20  zł; wartość brutto:.5.576,26 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt - wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt.
PAKIET 23 - BOXMET MEDICAL Sp. z o. o.;  Piskorzów 51; 58-250 Pieszyce 
wartość netto:  2.165,00 zł wartość brutto: 2.338,20  zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt - wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt.
Jedna  oferta. Spełniająca  wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.



Zamawiający zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych  (tekst  jednolity:Dz.  U.  Z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  unieważnia  postępowanie  o  udzielenie
zamówienia dla  pakietu nr 6,10 ,17  gdyż  nie złożono żadnej ważnej oferty.

Zamawiający zgodnie z art. 89 ust.  1 pkt 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  ze zm.) odrzuca oferty Wykonawców: 
PETERS  SURGICAL POLSKA Sp. z o. o. ul. Wenecka 12 ; 03-244 Warszawa w zakresie pakietu nr 8 ponieważ
jej treść   nie odpowiada SIWZ. W pozycji 3 powyższego pakietu Zamawiający wymagał:szew pleciony, syntetyczny,
niewchłanialny, poliester powlekany silikonem 1/2 koła stożkowego  Natomiast Wykonawca w katalogu  potwierdził
3/4  koła  stożka.  W  pakiecie   nr  13   w  pozycji  1  Zamawiający  wymagał:siatki  niewchłanialnej,  lekkiej  ,
monofilamentowej, makroporowej , o gęstości 40  (g/m˛) +/- 10%. Wykonawca potwierdził gęstość 45 g/m² .
COVIMED Sp. z o. o. ul. Przelot 10;  04-622 Warszawa w zakresie pakietu 12 wymagał siatek chirurgicznych
o gramaturze  66  g/m².Wykonawca  w  katalogu   potwierdził   gramaturę  60  g/m².  W  zakresie  pakietu  13  brak
określenia gęstości siatki. 
ARNO-MED Sp. z o. o. ul. Kolejowa 24;55-081 Mietków  w zakresie pakietu 15 poz. 3 ponieważ nie potwierdził
gęstości utkania gazy hemostatycznej . 

Umowa zostanie zawarta w 6-tym dniu   zgodnie z art. 94 ustawy  ust. 1 pkt  2 z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  ze zm. ).

Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  5%  ceny  brutto  podanej  w  ofercie  powinno  być
wniesione przed podpisaniem umowy.  Potwierdzenie  wniesienia  zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy
musi być dostarczone do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

Z poważaniem

Otrzymują: 

1. Skamex Sp. z o. o. Sp. k.; ul. Częstochowska 38/52; 93-121 Łódź

2. Polhernia  ul. Jagielońska 28 c/7; 80-366 Gdański 

3. Aesculap Chifa sp. z o. o.; ul. Tysiąclecia 14; 64-300 Nowy Tomyśl

4. Citonet - Pomorski Sp. z o. o. - Lider Konsorcjum, Zabagno 18C, 83-115 Swarożyn; TZMO S. A. -
Członek Konsorcjum, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

5. 3 M Poland Sp. z o. o., Al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn



6. Paul Hartmann Polska Sp. z o. o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice
7. COVIMED Sp. z o. o. ul. Przelot 10; 04-622 Warszawa 
8. PETERS  SURGICAL POLSKA Sp. z o. o. ul. Wenecka 12 ; 03-244 Warszawa 
9. MEDICUS Sp. z o. o. Spółka Komandytowo Akcyjna; ul. Towarowa 23 A; 43-100 Tychy 
10. Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o. o.; ul. Bawełniana 17; 97-400 Bełchatów   
11.  Zarys International Group Sp. z o. o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
12. Medtronic   Poland Sp. z o. o. ul. Polna 11; 00-633 Warszawa
13. ARNO-MED Sp. z o. o. ul. Kolejowa 24;55-081 Mietków
14.  BOXMET MEDICAL Sp. z o. o.;  Piskorzów 51; 58-250 Pieszyce 
15. Cezetel Olsztyn Sp. z o. o. Sp. K. ul. Piłsudskiego 54; 10-450 Olsztyn 


