
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Katowicach 

ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice 
 

Katowice, dn. 11.08.2022r. 
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ –  6 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i obłożeń,  
Nr sprawy:  ZP-22-079UN 

 
            Działając na podstawie art. 253  ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej           
w zakresie pakietów nr 14,15. 
Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
 

Medtronic Poland Sp. z o. o. 
 ul. Polna 11, 00-633 Warszawa 

 
Ocena OFERT - Kryterium - cena - 100% 
 
Pakiet nr 14 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena 
Ilość pkt.  

 

6 Medtronic Poland Sp. z o. o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa 1 566,00 100 

16 EUMed Sp. z o.o. ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa 6 210,00 
/ 

Pakiet nr 15 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena 
Ilość pkt.  

 

1 Promedica Toruń Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 159a, 87-100 Toruń 2 435,40 
/ 

6 Medtronic Poland Sp. z o. o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa 3 801,60 
100 

16 EUMed Sp. z o.o. ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa 2 916,00 
 

/ 

 
1. Termin podpisania umowy wyznacza się na dzień 23.08.2022r. w siedzibie Zamawiającego. 

Mając na uwadze powyższe zamawiający wzywa do stawienia się we wskazanym czasie osób reprezentujących 
wykonawcę. Gdy umocowanie osoby podpisującej umowę nie wynika z dokumentów rejestrowych, należy 
przedłożyć zamawiającemu dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do 
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
Zamawiający dopuszcza – po otrzymaniu pisemnego wniosku wykonawcy-przesłanie umowy do siedziby 
wykonawcy lub podpisanie umowy w formie elektronicznej, jeżeli nie jest możliwe podpisanie umowy                     
w siedzibie zamawiającego. 

2. W sprawach związanych z dopełnieniem wszelkich formalności zmierzających do zawarcia umowy, należy 
kontaktować się z Działem Zamówień Publicznych tel.: 32/ 25-91-668 e-mail: duo@spskm.katowice.pl 
Pouczenie: Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez 
zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po 
stronie wykonawcy. 

3. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu 
zostały odrzucone oferty złożone przez : 
a) EUMed Sp. z o.o. ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa w zakresie Pakietu nr 14, 15 na podstawie art. 226 

ust 1 pkt. 5 -Wykonawca złożył niepodpisaną ofertę. 
b) Promedica Toruń Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 159a, 87-100 Toruń w zakresie Pakietu nr 15 na podstawie art. 

226 ust 1 pkt. 5 -Wykonawca nie dołączył do oferty wymaganych przedmiotowych środków dowodowych 
4. Działając na podstawie art. 255 pkt. 1 Pzp Zamawiający informuje, że postępowanie w zakresie pakietów                         

nr 12,17,23,32 zostało unieważnione. 
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