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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach 
Ul. Szpitalna 54 
16 – 400 Suwałki 

  Suwałki dnia: 2020-04-07 

Wszyscy uczestnicy postępowania  
1/PN/2020 
 

P O W I A D O M I E N I E 

o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Szanowni Państwo, 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w 
trybie przetarg nieograniczony na: 

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych, preparatów dezynfekcyjnych na 
potrzeby  Samodzielnego Publicznego  Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach 

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: 

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. 

Żółkiewskiego 20/26 

87-100 Toruń 

na: 

pakiet 1B za cenę 7 803.50 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia najkorzystniejszy bilans 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -60%; Czas realizacji 
reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 

 

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. 

Żółkiewskiego 20/26 

87-100 Toruń 

na: 

pakiet 1C za cenę 2 620.00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 
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Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. 

Żółkiewskiego 20/26 

87-100 Toruń 

na: 

pakiet 1D za cenę 2 220.00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. 

Żółkiewskiego 20/26 

87-100 Toruń 

na: 

pakiet 1E za cenę 700.00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 

Bialmed Sp. z o.o. 

Kazimierzowska 46/48/35 

02-546 Warszawa 

na: 

pakiet 2 za cenę 116 667.00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 

Bialmed Sp. z o.o. 

Kazimierzowska 46/48/35 

02-546 Warszawa 

na: 

pakiet 4 za cenę 1 701.00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 

Aesculap Chifa Sp. z o.o. 

Tysiąclecia 14 

64-300 Nowy Tomyśl 

na: 

pakiet 5 za cenę 648.00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 
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Aesculap Chifa Sp. z o.o. 

Tysiąclecia 14 

64-300 Nowy Tomyśl 

na: 

pakiet 6 za cenę 454.00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 

Optimed Pro-Office A.P. Szwczyk Spółka Jawna 

Forteczna 5 

32-086 Węgrzce 

na: 

pakiet 10 za cenę 1 900.80 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 

Bialmed Sp. z o.o. 

Kazimierzowska 46/48/35 

02-546 Warszawa 

na: 

pakiet 12 za cenę 2 242.50 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 

Bialmed Sp. z o.o. 

Kazimierzowska 46/48/35 

02-546 Warszawa 

na: 

pakiet 13 za cenę 490.00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 

Bialmed Sp. z o.o. 

Kazimierzowska 46/48/35 

02-546 Warszawa 

na: 

pakiet 14 za cenę 4 650.40 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 
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Bialmed Sp. z o.o. 

Kazimierzowska 46/48/35 

02-546 Warszawa 

na: 

pakiet 15 za cenę 3 892.00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 

Bialmed Sp. z o.o. 

Kazimierzowska 46/48/35 

02-546 Warszawa 

na: 

pakiet 16 za cenę 590.00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 

Medicus Sp. z o.o. sp.k. 

Browarowa 21 

43-100 Tychy 

na: 

pakiet 17 za cenę 4 840.00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 

Bialmed Sp. z o.o. 

Kazimierzowska 46/48/35 

02-546 Warszawa 

na: 

pakiet 18 za cenę 195.00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 

Bialmed Sp. z o.o. 

Kazimierzowska 46/48/35 

02-546 Warszawa 

na: 

pakiet 20 za cenę 37 290.00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 
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Optifarma Sp. z o.o. Sp.k. 

Sokołowska 14 

05-806 Sokołów 

na: 

pakiet 21 za cenę 29 988.00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 

Bialmed Sp. z o.o. 

Kazimierzowska 46/48/35 

02-546 Warszawa 

na: 

pakiet 26 za cenę 834.82 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 

Bialmed Sp. z o.o. 

Kazimierzowska 46/48/35 

02-546 Warszawa 

na: 

pakiet 27 za cenę 949.00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 

Bialmed Sp. z o.o. 

Kazimierzowska 46/48/35 

02-546 Warszawa 

na: 

pakiet 29 za cenę 157.00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 

Bialmed Sp. z o.o. 

Kazimierzowska 46/48/35 

02-546 Warszawa 

na: 

pakiet 31 za cenę 1 512.00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 
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Aesculap Chifa Sp. z o.o. 

Tysiąclecia 14 

64-300 Nowy Tomyśl 

na: 

pakiet 33 za cenę 680.00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

    Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. 

Żółkiewskiego 20/26 

87-100 Toruń 

na: 

pakiet 34 za cenę 1 274.00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 

Skamex Sp. z o.o. Sp.k. 

Częstochowska 38/52 

93-121 Łódź 

na: 

pakiet 36 za cenę 894.24 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 

Skamex Sp. z o.o. Sp.k. 

Częstochowska 38/52 

93-121 Łódź 

na: 

pakiet 37 za cenę 538.12 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 

Medilab Sp. z o.o. 

Niedźwiedzia 60 

15-531 Białystok 

na: 

pakiet 38 za cenę 16 021.05 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 
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Kikgel Sp. z o.o. 

Skłodwoskiej 7 

97-225 Ujazd 

na: 

pakiet 38E za cenę 399.60 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 

Medilab Sp. z o.o. 

Niedźwiedzia 60 

15-531 Białystok 

na: 

pakiet 38F za cenę 11 383.90 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 

Skamex Sp. z o.o. Sp.k. 

Częstochowska 38/52 

93-121 Łódź 

na: 

pakiet 39 za cenę 81.00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 

Bialmed Sp. z o.o. 

Kazimierzowska 46/48/35 

02-546 Warszawa 

na: 

pakiet 40 za cenę 109 490.60 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 

Bialmed Sp. z o.o. 

Kazimierzowska 46/48/35 

02-546 Warszawa 

na: 

pakiet 42 za cenę 247.95 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 
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Bialmed Sp. z o.o. 

Kazimierzowska 46/48/35 

02-546 Warszawa 

na: 

pakiet 42A za cenę 14 976.00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 

Bialmed Sp. z o.o. 

Kazimierzowska 46/48/35 

02-546 Warszawa 

na: 

pakiet 42B za cenę 387.60 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 

Promed S.A. 

Działkowa 56 

02-234 Warszawa 

na: 

pakiet 44 za cenę 1 679.40 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 

Biameditek Sp. z o.o. 

Elewatorska 58 

15-620 Białystok 

na: 

pakiet 46 za cenę 74 104.20 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 

Biameditek Sp. z o.o. 

Elewatorska 58 

15-620 Białystok 

na: 

pakiet 47 za cenę 228.50 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 
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Biameditek Sp. z o.o. 

Elewatorska 58 

15-620 Białystok 

na: 

pakiet 48 za cenę 356.40 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 

Akme Sp. z o.o. Sp.k. 

Poloneza 89B 

02-826 Warszawa 

na: 

pakiet 51 za cenę 15 390.00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 

Bialmed Sp. z o.o. 

Kazimierzowska 46/48/35 

02-546 Warszawa 

na: 

pakiet 52 za cenę 12 904.31 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 

Bialmed Sp. z o.o. 

Kazimierzowska 46/48/35 

02-546 Warszawa 

na: 

pakiet 59 za cenę 64 953.03 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 

Paul Hartmann Polska Sp.zo.o. 

Żeromskiego 17 

95-200 Pabianice 

na: 

pakiet 62 za cenę 197 925.30 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jak również oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawia 
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena -
60%; Czas realizacji reklamacji  -20%,  Termin dostawy -20%) 
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Unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakiet 1, 1A, 1F, 3, 7, 11, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38A, 
38B, 38C, 38D, 41, 42C, 43, 45, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59A, 59B, 59C, 59E, 59F, 60, 61, 63   - postępowanie 
unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku - 
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu (…). 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

Zadanie częściowe Nazwa i adres wykonawcy Nazwa kryterium - liczba pkt Razem 

3 - pakiet 1B Toruńskie Zakłady 
Materiałów Opatrunkowych 
S.A. 
Żółkiewskiego 20/26 
87-100 Toruń 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00   100,00 

4 - pakiet 1C Toruńskie Zakłady 
Materiałów Opatrunkowych 
S.A. 
Żółkiewskiego 20/26 
87-100 Toruń 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00   100,00 

5 - pakiet 1D Toruńskie Zakłady 
Materiałów Opatrunkowych 
S.A. 
Żółkiewskiego 20/26 
87-100 Toruń 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00   100,00 

6 - pakiet 1E Toruńskie Zakłady 
Materiałów Opatrunkowych 
S.A. 
Żółkiewskiego 20/26 
87-100 Toruń 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00   100,00 

8 - pakiet 2 Bialmed Sp. z o.o. 
Kazimierzowska 46/48/35 
02-546 Warszawa 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

  100,00 

10 - pakiet 4 Bialmed Sp. z o.o. 
Kazimierzowska 46/48/35 
02-546 Warszawa 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

  100,00 

10 - pakiet 4 Aesculap Chifa Sp. z o.o. 
Tysiąclecia 14 
64-300 Nowy Tomyśl 

1 - Cena - 1.64 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

  41,64 

11 - pakiet 5 Aesculap Chifa Sp. z o.o. 
Tysiąclecia 14 
64-300 Nowy Tomyśl 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

  100,00 

11 - pakiet 5 Bialmed Sp. z o.o. 
Kazimierzowska 46/48/35 
02-546 Warszawa 

1 - Cena - 54.61 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

  94,61 

12 - pakiet 6 Aesculap Chifa Sp. z o.o. 
Tysiąclecia 14 
64-300 Nowy Tomyśl 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 13.33 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

  93,33 

12 - pakiet 6 Bialmed Sp. z o.o. 
Kazimierzowska 46/48/35 
02-546 Warszawa 

1 - Cena - 50.63 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

  90,63 

14 - pakiet 10 Optimed Pro-Office A.P. 
Szwczyk Spółka Jawna 
Forteczna 5 
32-086 Węgrzce 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 
  100,00 

14 - pakiet 10 Bialmed Sp. z o.o. 
Kazimierzowska 46/48/35 
02-546 Warszawa 

1 - Cena - 30.17 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

  70,17 

16 - pakiet 12 Bialmed Sp. z o.o. 1 - Cena - 60.00   100,00 
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Kazimierzowska 46/48/35 
02-546 Warszawa 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

17 - pakiet 13 Bialmed Sp. z o.o. 
Kazimierzowska 46/48/35 
02-546 Warszawa 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

  100,00 

18 - pakiet 14 Bialmed Sp. z o.o. 
Kazimierzowska 46/48/35 
02-546 Warszawa 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

  100,00 

19 - pakiet 15 Bialmed Sp. z o.o. 
Kazimierzowska 46/48/35 
02-546 Warszawa 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

  100,00 

20 - pakiet 16 Bialmed Sp. z o.o. 
Kazimierzowska 46/48/35 
02-546 Warszawa 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

  100,00 

21 - pakiet 17 Medicus Sp. z o.o. sp.k. 
Browarowa 21 
43-100 Tychy 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

  100,00 

21 - pakiet 17 Bialmed Sp. z o.o. 
Kazimierzowska 46/48/35 
02-546 Warszawa 

1 - Cena - 30.14 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

  70,14 

22 - pakiet 18 Bialmed Sp. z o.o. 
Kazimierzowska 46/48/35 
02-546 Warszawa 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

  100,00 

24 - pakiet 20 Bialmed Sp. z o.o. 
Kazimierzowska 46/48/35 
02-546 Warszawa 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

  100,00 

25 - pakiet 21 Optifarma Sp. z o.o. Sp.k. 
Sokołowska 14 
05-806 Sokołów 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

  100,00 

30 - pakiet 26 Bialmed Sp. z o.o. 
Kazimierzowska 46/48/35 
02-546 Warszawa 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

  100,00 

31 - pakiet 27 Bialmed Sp. z o.o. 
Kazimierzowska 46/48/35 
02-546 Warszawa 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

  100,00 

33 - pakiet 29 Bialmed Sp. z o.o. 
Kazimierzowska 46/48/35 
02-546 Warszawa 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

  100,00 

35 - pakiet 31 Bialmed Sp. z o.o. 
Kazimierzowska 46/48/35 
02-546 Warszawa 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

  100,00 

37 - pakiet 33 Aesculap Chifa Sp. z o.o. 
Tysiąclecia 14 
64-300 Nowy Tomyśl 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

  100,00 

37 - pakiet 33 Bialmed Sp. z o.o. 
Kazimierzowska 46/48/35 
02-546 Warszawa 

1 - Cena - 40.80 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

  80,80 

38 - pakiet 34 Toruńskie Zakłady 
Materiałów Opatrunkowych 
S.A. 
Żółkiewskiego 20/26 
87-100 Toruń 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00   100,00 

38 - pakiet 34 Skamex Sp. z o.o. Sp.k. 
Częstochowska 38/52 
93-121 Łódź 

1 - Cena - 54.99 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

  94,99 

40 - pakiet 36 Skamex Sp. z o.o. Sp.k. 1 - Cena - 60.00   100,00 
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Częstochowska 38/52 
93-121 Łódź 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

41 - pakiet 37 Skamex Sp. z o.o. Sp.k. 
Częstochowska 38/52 
93-121 Łódź 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

  100,00 

42 - pakiet 38 Medilab Sp. z o.o. 
Niedźwiedzia 60 
15-531 Białystok 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

  100,00 

47 - pakiet 38E Kikgel Sp. z o.o. 
Skłodwoskiej 7 
97-225 Ujazd 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

  100,00 

48 - pakiet 38F Medilab Sp. z o.o. 
Niedźwiedzia 60 
15-531 Białystok 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

  100,00 

49 - pakiet 39 Skamex Sp. z o.o. Sp.k. 
Częstochowska 38/52 
93-121 Łódź 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

  100,00 

49 - pakiet 39 Euro Trade Technology Sp. z 
o.o. 
Siemiradzkiego 19 
64-920 Piła 

1 - Cena - 12.86 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 
  52,86 

50 - pakiet 40 Toruńskie Zakłady 
Materiałów Opatrunkowych 
S.A. 
Żółkiewskiego 20/26 
87-100 Toruń 

1 - Cena - 00.00 

2 - termin dostawy - 00.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 00.00   000,00 

50 - pakiet 40 Bialmed Sp. z o.o. 
Kazimierzowska 46/48/35 
02-546 Warszawa 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

 100,00 

52 - pakiet 42 Bialmed Sp. z o.o. 
Kazimierzowska 46/48/35 
02-546 Warszawa 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 13.33 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

  93,33 

53 - pakiet 42A Toruńskie Zakłady 
Materiałów Opatrunkowych 
S.A. 
Żółkiewskiego 20/26 
87-100 Toruń 

1 - Cena - 57.07 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00   97,07 

53 - pakiet 42A Bialmed Sp. z o.o. 
Kazimierzowska 46/48/35 
02-546 Warszawa 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

  100,00 

54 - pakiet 42B Bialmed Sp. z o.o. 
Kazimierzowska 46/48/35 
02-546 Warszawa 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

  100,00 

57 - pakiet 44 Promed S.A. 
Działkowa 56 
02-234 Warszawa 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

  100,00 

59 - pakiet 46 Biameditek Sp. z o.o. 
Elewatorska 58 
15-620 Białystok 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

  100,00 

60 - pakiet 47 Biameditek Sp. z o.o. 
Elewatorska 58 
15-620 Białystok 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - cza realizacji reklamacji - 20.00 

  100,00 

61 - pakiet 48 Biameditek Sp. z o.o. 
Elewatorska 58 
15-620 Białystok 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - czas realizacji reklamacji - 20.00 

  100,00 

64 - PAKIET 51 Akme Sp. z o.o. Sp.k. 
Poloneza 89B 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 
  100,00 
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02-826 Warszawa 3 - czas realizacji reklamacji - 20.00 

65 - pakiet 52 Bialmed Sp. z o.o. 
Kazimierzowska 46/48/35 
02-546 Warszawa 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - czas realizacji reklamacji - 20.00 

  100,00 

72 - pakiet 59 Bialmed Sp. z o.o. 
Kazimierzowska 46/48/35 
02-546 Warszawa 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - czas realizacji reklamacji - 20.00 

  100,00 

76 - pakiet 59D Bialmed Sp. z o.o. 
Kazimierzowska 46/48/35 
02-546 Warszawa 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - czas realizacji reklamacji - 20.00 

  100,00 

81 - pakiet 62 Paul Hartmann Polska 
Sp.zo.o. 
Żeromskiego 17 
95-200 Pabianice 

1 - Cena - 60.00 

2 - termin dostawy - 20.00 

3 - czas realizacji reklamacji - 20.00 
  100,00 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: 

Lp.: 
Nr oferty, nazwa i adres 

wykonawcy: 
Uzasadnienie odrzucenia oferty: 

1 

Oferta nr 12 

Toruńskie Zakłady Materiałów 
Opatrunkowych S.A. 
Żółkiewskiego 20/26 
87-100 Toruń 
  

Art. 89. ust.1 pkt. 2  
Uzasadnienie : treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w zakresie zadania 40 
Uzasadnienie  
Zamawiający w pakiecie 40 wymagał zaoferowania : 
Pieluchomajtki dla dorosłych  
Pieluchomajtki z laminatu  bez elementów lateksu, oddychające na 
całej powierzchni produktu, 
System zapinania w postaci  dwóch podwójnych rzepów do 
wielokrotnego dobrego mocowania, 
Pieluchomajtki posiadające dwa ściągacze taliowe z przodu i z tyłu 
Wskaźnik wilgotności w postaci minimum jednego paska, który 
zmienia kolor w miarę napełniania produktu moczem, może być 1 
ściągacz taliowy pod warunkiem obecności elastycznych wstawek 
bocznych i elastycznych zapięć,  
Wewnętrzny system zawierający elementy  zapobiegające 
wydostawaniu się moczu i kału na zewnątrz np falbanki  lub inne 
barierki. Wyprofilowane gumki w części pachwinowej, 
System neutralizujący zapach moczu, przedłożyć kartę 
produktową/ kartę techniczną wystawioną przez producenta, 
która stwierdza obecność wszystkich elementów składowych 
produktu, 
Poz. 2 - Pieluchomajtki dzienne rozm. M: Chłonność 8;  30sztuk w 
opakowaniu 
Poz. 3 - Pieluchomajtki dzienne rozm. L:Chłonność 8, 30 sztuk w 
opakowaniu 
Poz.4 - Pieluchomajtki dzienne rozm. XL:, Chłonność 8, 30 sztuk w 
opakowaniu 
Odpowiedziami z dnia 11/03/2020r Zamawiający doprecyzował 
chłonność pieluchomajtek i tak: 
Dla poz. 2 nie mniej niż 3500 g 
Poz, 3 – nie mniej niż 4000 g 
Poz. 4 – nie mniej niż 3150g 
Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia aktualnych na dzień 
złożenia, oświadczeń lub dokumentów, wymaganych w 
postępowaniu, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w tym m.in. 
Opisy katalogowe, karty katalogowe oferowanych produktów 
uwzględniające parametry wymagane przez Zamawiającego w 
załączniku nr 5 do SIWZ oraz Karty charakterystyki. 
Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wymagane 
dokumenty. 
Z przedstawionych dokumentów wynika, iż Wykonawca 
zaoferował dla pozycji 2 – Super Seni nr katalogowy SE-094-
ME30-A01 o chłonności 2300ml 
Pozycji 3 - Super Seni nr katalogowy SE-094-LA30-A01 o 
chłonności 2600ml 
Pozycji 4 - Super Seni nr katalogowy SE-094-XL30-A01 o 
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chłonności 2600ml. 
W związku z powyższym oferta Wykonawcy nie jest zgodna z 
zapisami SIWZ co stanowi podstawę do jej odrzucenia.  
 
 

Zamawiający wykluczył z postępowania: 

Lp.: Nazwa i adres wykonawcy: Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy: 

0 

 
 
   
  

 
 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa 
powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z 
zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, 
określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 

 

Z poważaniem 

 

Irena Mickiewicz 

Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego  

Zespołu Opieki Paliatywnej  

im. Jana Pawła II  

w Suwałkach 

 


