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DZPZ-530-Zp/63/PN-60/20    Wałbrzych, dnia 12.01.2021r.  
 

 
Wynik postępowania przetargowego dotyczy pakietów nr 1-9,11-13 

 
 

Dotyczy: „Dostawa materiałów medycznych”  Zp/63/PN-60/20 
 

Zamawiający Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 
92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym 
postępowaniu.  
 
Dla Pakietu nr 1 (Folia przylepna do obłożenia pola operacyjnego): 
ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
komandytowa ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze: za cenę brutto 26 514,43 zł, termin dostawy 
przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia: 3 
dni.  Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: kryterium cena – 60 pkt, kryterium 
termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia 
zamówienia  – 40 pkt. Razem: 100 pkt. 
 

Dla Pakietu nr 2 (Łyżki do laryngoskopu):  
Teleflex Polska Sp. z o.o, ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa: za cenę brutto 
3 499,20 zł, termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od 
momentu przyjęcia zamówienia: 3 dni. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: 
kryterium cena – 60 pkt, kryterium termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 
bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia  – 40 pkt. Razem: 100 pkt. 

 
Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 

 
-oferta nr 3: Sinmed Sp. z o.o. ul. Graniczna 32b 44-278 Przyszowice zostaje odrzucona z 
postępowania na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
Uzasadnienie: 
Zaoferowane przez Wykonawcę próbki łyżek do laryngoskopu zostały szczegółowo poddane testowi 
przez Zamawiającego. Po przeprowadzonych próbach okazało się, że łyżki nie pasują do rękojeści 
będącej na wyposażeniu Szpitala. 
 
 - oferta nr 1: Medicom Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej – Curie 34, 41-819 Zabrze: za cenę brutto    
4 374,00 zł, termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu 
przyjęcia zamówienia: 3 dni.  
Oferta uzyskała następujący bilans punktów: kryterium cena – 48,00 pkt, kryterium  termin 
dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia 
zamówienia – 40 pkt. Razem: 88,00 pkt. 

 
Dla Pakietu nr 3 (Prowadnica do rurki intubacyjnej): 
SUMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Ul. Drobiarska 35, 05-070 
Sulejówek: za cenę brutto 28 728,00 zł, termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 
bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia: 3 dni. Oferta uzyskała 
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najkorzystniejszy bilans punktów: kryterium cena – 60 pkt, kryterium termin dostawy 
przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia  – 
40 pkt. Razem: 100 pkt. 
 
Dla Pakietu nr 4 (Prowadnica do trudnej intubacji):  

Sinmed Sp. z o.o. ul. Graniczna 32b 44-278 Przyszowice dla pakietu nr 4 za cenę brutto 
16 848,00  zł, termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od 
momentu przyjęcia zamówienia: 3 dni. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: 
kryterium cena – 60 pkt, kryterium termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 
bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia  – 40 pkt. Razem: 100 pkt. 
 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 
 

 - oferta nr 8: SUMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Ul. Drobiarska 35, 05-070 
Sulejówek: za cenę brutto 25 920,00 zł, termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 
bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia: 3 dni.  
Oferta uzyskała następujący bilans punktów: kryterium cena – 39,00 pkt, kryterium  termin 
dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia 
zamówienia – 40 pkt. Razem: 79,00 pkt. 

 
Dla Pakietu nr 5 (Zestaw do kaniulacji żył centralnych):  
ZARYS INTERNATIONAL GROUP Sp. z o.o. Sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 ZABRZE: za cenę 
brutto 63 568,80 zł, termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony 
od momentu przyjęcia zamówienia: 3 dni.  
Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: kryterium cena – 60 pkt, kryterium 
termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia 
zamówienia  – 40 pkt. Razem: 100 pkt. 
 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 
 

 - oferta nr 4: Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl: za cenę brutto 
119 880,00 zł, termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od 
momentu przyjęcia zamówienia: 3 dni.  
Oferta uzyskała następujący bilans punktów: kryterium cena – 31,82 pkt, kryterium  termin 
dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia 
zamówienia – 40 pkt. Razem: 71,82 pkt. 

 
Dla Pakietu nr 6 (Zestaw uniwersalny do przetaczania płynów PLUM A+):  
Promed S.A. Ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa: za cenę brutto 29 160,00 zł, termin 
dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia 
zamówienia: 3 dni. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: kryterium cena – 60 
pkt, kryterium termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od 
momentu przyjęcia zamówienia  – 40 pkt. Razem: 100 pkt. 
 

Dla Pakietu nr 7 (Cewniki do odsysania):  
Skamex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna Ul. Częstochowska 38/52, 
93-121 Łódź: za cenę brutto 54 159,84 zł, termin dostawy przedmiotu zamówienia dla 
zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia: 3 dni.  Oferta uzyskała 
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najkorzystniejszy bilans punktów: kryterium cena – 60 pkt, kryterium termin dostawy 
przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia  – 
40 pkt. Razem: 100 pkt. 
 
Dla Pakietu nr 8 (Maski krtaniowe, specjalistyczne, jednorazowego użytku):  
Teleflex Polska Sp. z o.o, ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa za cenę brutto 
40 500,00 zł, termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od 
momentu przyjęcia zamówienia: 3 dni. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: 
kryterium cena – 60 pkt, kryterium termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 
bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia  – 40 pkt. Razem: 100 pkt. 
 
Dla Pakietu nr 9 (Zestawy do pomp AGILIA):  
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa: za cenę brutto 
188 892,00  zł, termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od 
momentu przyjęcia zamówienia: 3 dni. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: 
kryterium cena – 60 pkt, kryterium termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 
bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia  – 40 pkt. Razem: 100 pkt. 
 
Dla Pakietu nr 11 (Asortyment do odciągania pokarmu kobiecego do laktatora 
Symphony): 
MEDELA POLSKA SP. Z O.O. UL. Wybrzeże Gdańskie 6D, 01-531 WARSZAWA: za cenę brutto 
25.979,40 zł, termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od 
momentu przyjęcia zamówienia: 3 dni. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: 
kryterium cena – 60 pkt, kryterium termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 
bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia  – 40 pkt. Razem: 100 pkt. 
 
Dla Pakietu nr 12 (Jednorazowy układ do resuscytacji z maseczką):  
KROBAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 
182/451: za cenę brutto 8 424,00 zł, termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 
bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia: 2 dni. Oferta uzyskała 
najkorzystniejszy bilans punktów: kryterium cena – 60 pkt, kryterium termin dostawy 
przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia  – 
40 pkt. Razem: 100 pkt. 
 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 
 

 - oferta nr 5: Promed S.A. Ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa: za cenę brutto 10 800,00  zł, 
termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia 
zamówienia: 3 dni.  
Oferta uzyskała następujący bilans punktów: kryterium cena – 46,80 pkt, kryterium  termin 
dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia 
zamówienia – 40 pkt. Razem: 86,80 pkt. 

 
 

- oferta nr 9: Dutchmed PL Sp. z o.o. ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz: za cenę brutto                  
9 720,00 zł, termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu 
przyjęcia zamówienia: 3 dni.  
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Oferta uzyskała następujący bilans punktów: kryterium cena – 52,00 pkt, kryterium  termin 
dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia 
zamówienia – 40 pkt. Razem: 92,00 pkt. 

 
- oferta nr 12: Cedical Sp. z o.o. ul. Celulozy 107G/1, 04-986 Warszawa: za cenę brutto                 
10 584,00 zł, termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu 
przyjęcia zamówienia: 3 dni.  
Oferta uzyskała następujący bilans punktów: kryterium cena – 47,76 pkt, kryterium  termin 
dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia 
zamówienia – 40 pkt. Razem: 87,76 pkt. 

 
Dla Pakietu nr 13 (Wielorazowa maseczka do resuscytacji noworodka i niemowlęcia):  
KROBAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 
182/451: za cenę brutto 1 134,00 zł, termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 
bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia: 2 dni. Oferta uzyskała 
najkorzystniejszy bilans punktów: kryterium cena – 60 pkt, kryterium termin dostawy 
przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia  – 
40 pkt. Razem: 100 pkt. 
 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 
 

 - oferta nr 12: Cedical Sp. z o.o. ul. Celulozy 107G/1, 04-986 Warszawa: za cenę brutto 3 186,00 
zł, termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia 
zamówienia: 3 dni.  
Oferta uzyskała następujący bilans punktów: kryterium cena – 21,36 pkt, kryterium  termin 
dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia 
zamówienia – 40 pkt. Razem: 61,36 pkt. 

 
Uzasadnienie wyboru:   
 
Pakiet nr 1,3,6,7,8,9,11   –  jedna złożona oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

Pakiet nr 2,4,5,12,13 –  oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyskała najkorzystniejszy bilans 
pkt.  
 
Zamawiający informuje, że umowy w przedmiotowym postępowaniu zostaną zawarte w 
terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 
Publicznych, 
  

Załącznik:          
- rozdzielnik  

 
zatwierdzam 

 
 
 
 
Sporządziła: Małgorzata Słomiana 

nr tel.: 74/6489700 
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ROZDZIELNIK 

Wykonawcy w postępowaniu: 
 

1) ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. 
Pod Borem 18 41-808 Zabrze 

2) Teleflex Polska Sp. z o.o, ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa 

3) Sinmed Sp. z o.o. ul. Graniczna 32b 44-278 Przyszowice 

4) Medicom Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej – Curie 34, 41-819 Zabrze 

5) SUMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Ul. Drobiarska 35, 05-070 Sulejówek 

6) Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl 

7) Promed S.A. Ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa 

8) Skamex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna Ul. Częstochowska 38/52, 93-121 
Łódź 

9) Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa 

10) MEDELA POLSKA SP. Z O.O. UL. Wybrzeże Gdańskie 6D, 01-531 WARSZAWA 

11) KROBAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 182/451 

12) Dutchmed PL Sp. z o.o. ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz 

13) Cedical Sp. z o.o. ul. Celulozy 107G/1, 04-986 Warszawa 
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