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Chojnice, 26 kwietnia 2007 r . 

 

        Podmioty biorące udział  

        w postępowaniu o udzielenie 
N/znak: DZAP-380-6/19/07     zamówienia publicznego 

 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych. 

 

I. Na zasadzie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej 

Pzp) zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego wybrano następujące oferty: 

Oferta nr 4 (w zakresie zadań nr 4, 18, 20) 

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. 

ul. Żółkiewskiego 20/26 

87-100 TORUŃ 

cena: 75.758,24 zł. 

Oferta nr 6 (w zakresie zadania nr 17) 
POLHERNIA Beata Galos 

ul. Czarny Dwór 8 

80-365 GDAŃSK 
cena: 17.521,25 zł. 

Oferta nr 7 (w zakresie zadań nr 1, 2, 3, 6, 11, 13) 
Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 

ul. Partyzancka 133/155 

95-200 PABIANICE 

cena: 81.226,22 zł. 

Oferta nr 8 (w zakresie zadań nr 7, 8, 9, 10, 16, 19) 

G.C.Z.M. ZARYS Sp. z o.o. 

ul. Pod Borem 8 

41-808 ZABRZE 

cena: 40.601,69 zł. 

Oferta nr 9 (w zakresie zadań nr 12, 15) 

Skamex Company Ltd. Sp. z o.o. 

ul. Częstochowska 38/52 

93-121 ŁÓDŹ 

cena: 5.273,50 zł. 
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Oferta nr 11 (w zakresie zadania nr 5) 
3M Poland Sp. z o.o. 

Al. Katowicka 117 Kajetany 

05-830 NADARZYN 

cena: 24.948,00 zł. 

 

Oferty najkorzystniejsze na podstawie oceny spełniania warunków udziału  

w postępowaniu (wykonawcy spełnili wszystkie wymagane warunki) oraz na podstawie 

kryteriów zawartych w SIWZ – uzyskali w ramach poszczególnych zadań odpowiednio po  

100 pkt (kryterium: cena – 100%). 

 
II. Na zasadzie art. 92 ust. 1 pkt 2) Pzp zamawiający informuje, że w wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego odrzucono oferty Wykonawców: 

a. J. Chodacki, M. Chodacki, A. Misztal „Medica” Sp. J. 

ul. Przemysłowa 4A 

59-300 Lubin 

Uzasadnienie: 

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp: w ofercie brak dołączonych 

dokumentów potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia 

wymagania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych. 

Zamawiający wymagał w SIWZ przedstawienia w ofercie dokumentów 

dopuszczających wyrób medyczny do obrotu na terytorium RP zgodnie z ustawą  

z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych (poszczególne oferowane wyroby 
powinny być wyraźnie wskazane w załączonych dokumentach, np. poprzez 
podanie ich nazw handlowych, numerów katalogowych). Wykonawca nie dołączył 

powyższych dokumentów, zatem oferta, jako niezgodna z treścią SIWZ, podlega 

odrzuceniu. 

b. Tyco Polska Sp. z o.o. (w zakresie zadania nr 17) 

Al. Jerozolimskie 162 

02-342 Warszawa 

Uzasadnienie: 

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp: zamawiający wymagał 

zaoferowania w ramach zadania nr 17 siatki do leczenia niewydolności dna miednicy 

mniejszej (o określonych parametrach, doprecyzowanych w ramach wyjaśnień do 

SIWZ). Wykonawca złożył ofertę w ramach tego zadania, jednakże z dokumentów 

złożonych z ofertą a mających potwierdzić, że oferowany przedmiot zamówienia 

spełnia wymagania zamawiającego wynika, że oferowane siatki nie są przeznaczone 

do celów wskazanych przez zamawiającego (Parietene – „Wskazania: siatki 

Parietene(r) są przeznaczone do zabiegów naprawczych przepuklin pachwinowych  

i przepuklin w bliznach pooperacyjnych; można zakładać je przedotrzewnowo  
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i przedmięśniowo. Brak innych wskazań do wykorzystywania siatki Parietene”).  

W związku z powyższym należy uznać, że oferta Wykonawcy w zakresie zadania 17 

nie jest zgodna z treścią SIWZ i jako tak podlega odrzuceniu. 

c. „Polmil - Sprzęt Medyczny” Jacek Milecki  

ul. Ks. J. Schulza 1 

85-315 Bydgoszcz 

 Uzasadnienie: 

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp: zamawiający wymagał  

w SIWZ przedstawienia w ofercie dokumentów dopuszczających wyrób medyczny do 

obrotu na terytorium RP zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach 

medycznych (poszczególne oferowane wyroby powinny być wyraźnie wskazane  
w załączonych dokumentach, np. poprzez podanie ich nazw handlowych, 
numerów katalogowych). Wykonawca przedstawił w ofercie deklarację zgodności 

dotyczącą zadań nr 2 i 5, której tłumaczenie jest niezgodne z wersją angielską (strony 

28-30 w ofercie: niezgodne daty, brak tłumaczenia pełnej wersji angielskiej), co 

nasuwa wątpliwości, iż są to 2 różne dokumenty. W związku z powyższym nie można 

uznać, że Wykonawca przedłożył dokumenty potwierdzające, że przedmiot dostawy 

odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego (są to dokumenty, które 

nie podlegają uzupełnieniu na zasadzie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), co skutkuje 

odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. 

III. Jednocześnie na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy Pzp zamawiający informuje  

o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 14. W zakresie wskazanego zadania 

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, zatem na podstawie art. 93 ust. 1  

pkt 1) w zw. z art. 93 ust. 2 Pzp, unieważnienie jest zasadne. 

 

 

Zamawiający składa podziękowanie wszystkim uczestnikom postępowania 
przetargowego. 

     

 

 

        Z poważaniem 

         

        Dyrektor 

        Leszek Bonna 

 

 
 

 

 

 

 

 

A.W. 
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Chojnice, 10 maja 2007 r. 

  

  

       Podmioty biorące udział  

       w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-15/19/07   zamówienia publicznego 

 

 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę opatrunków. 

 

 Na podstawie art. 4a ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych dyrekcja 

Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach informuje, iż zostały 

zawarte umowy na dostawę środków dezynfekcyjnych z firmami: 

 

1. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. 

ul. Żółkiewskiego 20/26 

87-100 TORUŃ 

cena: 75.758,24 zł. 

 

2. POLHERNIA Beata Galos 

ul. Czarny Dwór 8 

80-365 GDAŃSK 

cena: 17.521,25 zł. 

 

3. Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 

ul. Partyzancka 133/155 

95-200 PABIANICE 

cena: 81.226,22 zł. 

 

4. G.C.Z.M. ZARYS Sp. z o.o. 

ul. Pod Borem 18 

41-808 ZABRZE 

cena: 40.601,69 zł. 
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5. Skamex Company Ltd. Sp. z o.o. 

ul. Częstochowska 38/52 

93-121 ŁÓDŹ 

cena: 5.273,50 zł. 

 

6. 3M Poland Sp. z o.o. 

Al. Katowicka 117 Kajetany 

05-830 NADARZYN 

cena: 24.948,00 zł. 

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów) 

 Wykonawców wyłoniono na podstawie oceny ofert w ramach kryteriów: cena 

100%. Wykonawcy zaoferowali najkorzystniejsze warunki. 

 Zamawiający składa podziękowania wszystkim uczestnikom 

postępowania przetargowego. 

 

 

 

       Z poważaniem 

        

       Dyrektor    

       Leszek Bonna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.T.R. 

 

 


