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          Zielona Góra, dnia 06.08.2020 r. 
 

  Wykonawcy 
 

ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE  OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAKRESIE ZADANIA NR 1, 2, 3, 4, 5 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na: Sukcesywne dostawy protez naczyniowych rozwidlonych i prostych 

powlekanych żelatyną, z PTFE, z solami srebra i triklosanem, z heparyną oraz szant do tętnicy szyjnej – 

postępowanie podzielone na 5 części (zadań) w zakresie zadania nr 1, 2, 3, 4, 5. 

Nr referencyjny: TZ.372.39.2020 
 

Na podstawie art. 91 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

Art. 91. 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Art. 92. 1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, 

jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona  

i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację, 
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa  

w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub 

funkcjonalności, 
4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu 

negocjacji albo dialogu, 
5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 
6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 
7) unieważnieniu postępowania 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

W terminie składania ofert, czyli do dnia 21 lipca 2020 r. do godziny 10:00 za pośrednictwem Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu wpłynęły  

4 (cztery) oferty (oferty w formie elektronicznej). 

Otwarcie ofert w formie elektronicznej (poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego) odbyło 

się w dniu 21 lipca 2020 r. o godz. 11:00 w pokoju nr 115 (budynek administracji) w siedzibie Zamawiającego. 

2. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ   wraz z uzasadnieniem 

Zamawiający udziela zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom z najkorzystniejszym 

bilansem przyznanych punktów, tj.: 

 

Dla zadania nr 1 „Sukcesywne dostawy protez naczyniowych rozwidlonych i prostych powlekanych żelatyną.” 

Hammermed Medical Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,  

ul. Kopcińskiego 69/71 90-032 Łódź 

Z ceną oferty brutto 135 000,00 zł zgodną z wymaganiami Zamawiającego. 

 

Dla zadania nr 2 „Sukcesywne dostawy protez naczyniowych z PTFE.” 

BARD Poland SP. z o. o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa 

Z ceną oferty brutto 137 143,80 zł zgodną z wymaganiami Zamawiającego. 
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Dla zadania nr 3 „Sukcesywne dostawy protez naczyniowych rozwidlonych i prostych z solami srebra i 

triklosanem.” 

Getinge Polska Sp. z o. o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa 

Z ceną oferty brutto 41 364,00 zł zgodną z wymaganiami Zamawiającego. 

 

Dla zadania nr 4 „Sukcesywne dostawy protez naczyniowych prostych z PTFE i heparyną.” 

ARTERIAE Sp. z o. o. Sp. Komandytowa, ul. Okopowa 109/56, 91-849 Łódź 

Z ceną oferty brutto 38 232,00 zł zgodną z wymaganiami Zamawiającego. 

 

Dla zadania nr 5 „Sukcesywne dostawy szant do tętnicy szyjnej.” 

BARD Poland SP. z o. o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa 

Z ceną oferty brutto 27 864,00 zł zgodną z wymaganiami Zamawiającego. 

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej dla zadania nr 1, 2, 3, 4, 5: 

W wyniku oceny ofert, dokonanej w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert ww. Wykonawcy uzyskali najkorzystniejszy 

bilans przyznanych punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert. 

 

Po zbadaniu złożonych ofert przez ww. Wykonawców (na podstawie art. 24aa ustawy PZP) Komisja przetargowa 

stwierdziła, że: 

1. Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z udziału  

w postępowaniu. 

2. Oferty są ważne i nie podlegają odrzuceniu. 

 

Wybrani Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu i złożyli oferty, które to uznano za oferty 

najkorzystniejsze tj. oferty z najkorzystniejszym bilansem przyznanych punktów wg kryteriów oceny ofert przyjętych  

w przedmiotowym postępowaniu:  

 
Dla zadania nr 1, 2, 3, 4: 

Cena – waga 80 pkt  - maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania to 80 punktów 
Termin uzupełnienia banku – waga 20 pkt - maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania to 20 punktów 
Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100,00 punktów. 

 

Dla zadania nr 5: 

Cena – waga 80 pkt  - maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania to 80 punktów 
Termin realizacji dostaw częściowych – waga 20 pkt - maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania to 20 

punktów 
Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100,00 punktów. 

 

3. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY   
wraz z informacją na temat  punktacji przyznanej ofertom w kryterium oceny ofert  

 

ZADANIE NR 1 

Nr 

oferty 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

Punktacja uzyskana w kryterium 

Cena oferty brutto: waga – 80 pkt 

Termin uzupełnienia banku – waga 20 pkt 
 

2. 

Hammermed Medical Polska spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa 

ul. Kopcińskiego 69/71 

90-032 Łódź 

Cena oferty brutto: waga - 80 pkt 

80,00 pkt 

Termin uzupełnienia banku – waga 20 pkt 
20,00 pkt 

RAZEM: 100,00 PKT 
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ZADANIE NR 2 

Nr 

oferty 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

Punktacja uzyskana w kryterium 

Cena oferty brutto: waga – 80 pkt 

Termin uzupełnienia banku – waga 20 pkt 
 

3. 

BARD Poland SP. z o. o. 

ul. Osmańska 14 

02-823 Warszawa 

Cena oferty brutto: waga - 80 pkt 

80,00 pkt 

Termin uzupełnienia banku – waga 20 pkt 
20,00 pkt 

RAZEM: 100,00 PKT 

4. 

Getinge Polska Sp. z o. o. 

ul. Osmańska 14 

02-823 Warszawa 

Cena oferty brutto: waga - 80 pkt 

36,58 pkt 

Termin uzupełnienia banku – waga 20 pkt 
10,00 pkt 

RAZEM: 46,58 PKT 

 

ZADANIE NR 3 

Nr 

oferty 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

Punktacja uzyskana w kryterium 

Cena oferty brutto: waga – 80 pkt 

Termin uzupełnienia banku – waga 20 pkt 
 

4. 

Getinge Polska Sp. z o. o. 

ul. Osmańska 14 

02-823 Warszawa 

Cena oferty brutto: waga - 80 pkt 

80,00 pkt 

Termin uzupełnienia banku – waga 20 pkt 
10,00 pkt 

RAZEM: 90,00 PKT 

 

ZADANIE NR 4 

Nr 

oferty 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

Punktacja uzyskana w kryterium 

Cena oferty brutto: waga – 80 pkt 

Termin uzupełnienia banku – waga 20 pkt 
 

1. 

ARTERIAE Sp. z o. o. Sp. Komandytowa 

ul. Okopowa 109/56 

91-849 Łódź 

Cena oferty brutto: waga - 80 pkt 

80,00 pkt 

Termin uzupełnienia banku – waga 20 pkt 
20,00 pkt 

RAZEM: 100,00 PKT 

 

ZADANIE NR 5 

Nr 

oferty 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

Punktacja uzyskana w kryterium 

Cena oferty brutto: waga – 80 pkt 

Termin realizacji dostaw częściowych – waga 20 pkt 
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3. 

BARD Poland SP. z o. o. 

ul. Osmańska 14 

02-823 Warszawa 

Cena oferty brutto: waga - 80 pkt 

80,00 pkt 

Termin realizacji dostaw częściowych– waga 20 pkt 
20,00 pkt 

RAZEM: 100,00 PKT 

 

4. TERMIN I MIEJSCE PODPISANIA UMOWY 

Zamawiający informuje, że Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przekazane (przesłane) 

wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty – pocztą elektroniczną na adres podany  w ofercie Wykonawcy. 
 

Dla zadania nr 1, 3, 4, 5: 

 Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę  

w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę. 

 Komisja Przetargowa wnosi o zgodę na zawarcie umowy w miejscu i terminie uzgodnionym z wybranym 

Wykonawcą. Preferowane miejsce i termin podpisania umowy: w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zyty 26 w Zielonej 

Górze w dniu 07.08.2020 r. 

 

Dla zadania nr 2: 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę  

w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, (...) – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

Komisja Przetargowa wnosi o zgodę na zawarcie umowy w miejscu i terminie uzgodnionym z wybranym 

Wykonawcą. Preferowane miejsce i termin podpisania umowy: w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zyty 26  

w Zielonej Górze w dniu  12.08.2020 r. 

     

         

      ZAMAWIAJĄCY: 

 

      Dyrektor ds. Lecznictwa 

      Antoni Ciach 

      podpis na oryginale 

       

         

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 06.08.2020 r. niniejsze zawiadomienie zostało przekazane Wykonawcom, którzy złożyli oferty, pocztą 

elektroniczną na adres podany w ofercie oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 

(bip.szpital.zgo.pl  w zakładce „Zamówienia Publiczne”). 
Zamawiający wzywa do niezwłocznego potwierdzenia odebrania czytelnego pisma pocztą elektroniczną na adres 

tz2@szpital.zgora.pl W przypadku braku potwierdzenia, Zamawiający uzna, że pismo zostało odebrane i że jest 

czytelne. 
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