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                Poznań, dnia 20. 04.2018r.   
Oznaczenie sprawy: PN - 46/17 
 
 
Dz .Z.P. 46/204/18                  
 
 
            Na podstawie przepisu art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych ( tekst 
jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579) niniejszym informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w  trybie przetargu  nieograniczonego  powyżej  równowartości  
kwoty  określonej w przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, na dostawę  wyrobów medycznych  jednorazowego użytku  w poszczególnych częściach  zamówienia. 
 
Część nr 1 - Zestaw do cystostomii/ drenażu nadłonowego, neonatologiczny  

W przedmiotowej części postępowania  nie  złożono żadnej oferty . 
Postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych z uwagi na  fakt, iż nie  została złożona  żadna oferta. 
 
Część nr 2- Zestaw do transfuzji wymiennej. Cewnik do wkłucia centralnego dla noworodków. Cewnik do 
śluzowania. 
Oferta z najniższą ceną 
Oferta  złożona przez Wykonawcę:  Vygon Polska Sp. z o.o. ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę,  jest  jedyną ofertą  w  niniejszej części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt 1  
ustawy –Pzp,  złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100%. 
 
Część nr 3 – Akcesoria do żywienia enteralnego dla noworodków. Akcesoria do sporządzania leków do 
podania enteralnego 
Oferta z najniższą ceną 
W przedmiotowej części postępowania złożono dwie oferty. 
Oferta  złożona przez Wykonawcę:  Vygon Polska Sp. z o.o. ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa 
 
Lubmiedical Sp. z o. o.  Sp. K , ul. Anny Walentenowicz 34, 20-328 Lublin – Oferta odrzucona 
 
Część nr 4 - Cewnik do dotchawiczego podawania surfaktantu. 
W przedmiotowej części postępowania  nie  złożono żadnej oferty . 
Postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych z uwagi na  fakt, iż nie  została złożona  żadna oferta. 
 
Część nr 5 – Zestaw stentu moczowodowego. 
Oferta z najniższą ceną 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę: COOK Medical Sp. z o.o. Pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa jest  jedyną 
złożoną  ofertą  w  niniejszej części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy –Pzp,  złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% . 
 
Część nr 6 – Kolce (spike) do transferu leków cytotoksycznych 
Oferta  złożona przez Wykonawcę: Skamex Sp. z o. o.  Sp. k. Ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę,  jest  jedyną złożoną  ofertą  w  niniejszej części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy –Pzp,  złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
 
Część nr  7  -   Zestawy do sporządzania i podawania leków cytotoksycznych. 
Oferta  złożona przez Wykonawcę: Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę,  jest  jedyną złożoną  ofertą  w  niniejszej części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy –Pzp,  złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
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Część nr 8  –  Koreczek Kombi. 
W przedmiotowej części postępowania złożono sześć  ofert. 
Oferta z najniższą ceną 
Oferta  złożona przez Wykonawcę:  Bialmed Sp. z o. o.  ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  w/w Wykonawcy  jest oferta złożoną z najniższą ceną  spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej 
części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1  pkt 12- 23 oraz  art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy – Pzp, a złożona oferta  nie podlega odrzuceniu  i  uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt. w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
 
Ponadto do przedmiotowego postępowania ofertę   podlegającą  ocenie złożył   niżej  wymieniony  Wykonawca, którego   
oferta   uzyskała następującą  punktację:  
1)   Neomed Polska Sp. o.o. Sp. K. Szymanów 9E, 05-532b Góra Kalwaria i  uzyskała  96,77   pkt. 
2)   Polmil Sp. o.o. Sp. K. A. ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz i  uzyskała 87,08 pkt. 
3)   KD Medical Polska Sp. z o.o. ul. Partyzantów 71, 43-300 Bielsko-Biała i  uzyskała 78,95   pkt. 
4)   J, Chodacki, A. Misztal ,,Medica” Sp. J ul. Przemysłowa 4a , 59-300 Lubin i  uzyskała  75,19 pkt. 
5)   Zarys International Group Sp. z o.o.  Sp.k. , ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze i  uzyskała 60,61pkt. 
 
Część nr 9  - Narzędzia chirurgiczne jednorazowego użytku. Serweta włókninowa 
Oferta  złożona przez Wykonawcę: Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151,  95-200 Pabianice 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę,  jest  jedyną złożoną  ofertą  w  niniejszej części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy –Pzp,  złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
 
Część nr 10  - Jednorazowe układy do respiratora Servo-i Maquet oraz  akcesoria do tlenoterapii CPAP 
bąbelkowy. Maseczki do resuscytacji noworodka 
Oferta  złożona przez Wykonawcę: NZ Techno Sp. z o.o. ul. Berneńska 5a, 03-976 Warszawa 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę,  jest  jedyną złożoną  ofertą  w  niniejszej części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy –Pzp,  złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
 
Część nr 11- Układ oddechowy do respiratora transportowego Babylog 2000 
Oferta  złożona przez Wykonawcę: Promed S.A. ul.Działkowa 56, 02-234 Warszawa 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę,  jest  jedyną złożoną  ofertą  w  niniejszej części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy –Pzp,  złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
 
Część nr  12 –  Osłona urządzeń i przewodów medycznych 
W przedmiotowej części postępowania złożono  trzy oferty. 
Oferta  złożona przez Wykonawcę: Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego Centrowet –Cezal Sp. 
z o.o. ul. Dąbrowskiego 133/135 , 60-543 Poznań 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  w/w Wykonawcy  jest  ofertą  złożoną z najniższą ceną spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej 
części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1  pkt 12- 23 oraz  art. 24 ust. 5  pkt 
1ustawy – Pzp, a złożona oferta  nie podlega odrzuceniu  i  uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt. w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
 
Ponadto do przedmiotowego postępowania ofertę   podlegającą  ocenie złożył   niżej  wymieniony  Wykonawca, którego   
oferta   uzyskała następującą  punktację:  
1)    KNK Sp. z o.o. ul. Rakoniewicka 23A, 60-111 Poznań i  uzyskała 37,61 pkt. 
 
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych  S.A. , ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń – Oferta odrzucona 
 
Część nr  13 –  Zamknięty system do odsysania z dróg oddechowych 
W przedmiotowej części postępowania złożono  dwie oferty. 
Oferta  złożona przez Wykonawcę: Medicavera Sp. z o.o. Dahlhausen Group  ul. Majowa 2, 71-374 Szczecin 
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Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  w/w Wykonawcy  jest  ofertą  złożoną z najniższą ceną spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej 
części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1  pkt 12- 23 oraz  art. 24 ust. 5  pkt 
1ustawy – Pzp, a złożona oferta  nie podlega odrzuceniu  i  uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt. w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
 
Ponadto do przedmiotowego postępowania ofertę   podlegającą  ocenie złożył   niżej  wymieniony  Wykonawca, którego   
oferta   uzyskała następującą  punktację:  
1)   Skamex Sp. z o. o.  Sp. k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź i  uzyskała 66,12  pkt. 
 
Część nr  14 –  Łyżka laryngoskopowa dla dorosłych, jednorazowa 
W przedmiotowej części postępowania złożono  cztery oferty. 
Oferta  złożona przez Wykonawcę: Boxmet Medical Sp. z o. o Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  w/w Wykonawcy  jest  ofertą  złożoną z najniższą ceną spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej 
części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1  pkt 12- 23 oraz  art. 24 ust. 5  pkt 
1ustawy – Pzp, a złożona oferta  nie podlega odrzuceniu  i  uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt. w  oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
 
Ponadto do przedmiotowego postępowania ofertę   podlegającą  ocenie złożył   niżej  wymieniony  Wykonawca, którego   
oferta   uzyskała następującą  punktację:  
1)   Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego Centrowet –Cezal Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 133/135 60-543 

Poznań  i  uzyskała  98,77 pkt. 
2)   Medicavera Sp. z o.o. Dahlhausen Group  ul. Majowa 2, 71-374 Szczecin i uzyskała  76,42 pkt 
3)   AKME Sp. z o. o. Sp. K. ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa  i uzyskała  73,14 pkt 
 
Część nr  15 –  Łyżki laryngoskopowe dla noworodków. Rękojeść laryngoskopowa 
W przedmiotowej części postępowania złożono  dwie oferty. 
Oferta  złożona przez Wykonawcę: Plus Ultra Tomasz Sioda, ul. Na Szańcach 22, 61-663 Poznań 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  w/w Wykonawcy  jest  ofertą  złożoną z najniższą ceną spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej 
części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1  pkt 12- 23 oraz  art. 24 ust. 5  pkt 
1ustawy – Pzp, a złożona oferta  nie podlega odrzuceniu  i  uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt. w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
 
Ponadto do przedmiotowego postępowania ofertę   podlegającą  ocenie złożył   niżej  wymieniony  Wykonawca, którego   
oferta   uzyskała następującą  punktację:  
1)   Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego Centrowet –Cezal Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 
Poznań  i  uzyskała  74,67 pkt. 
 
Część nr 16 - Materiały opatrunkowe. 
Oferta  złożona przez Wykonawcę: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych  S.A. , ul. Żółkiewskiego 
20/26, 87-100 Toruń 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę,  jest  jedyną złożoną  ofertą  w  niniejszej części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy –Pzp,  złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
 
Część nr  17 –  Materiały opatrunkowe. Serwety włókninowe. 
W przedmiotowej części postępowania złożono dwie oferty. 
Oferta  złożona przez Wykonawcę: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych  S.A. , ul. Żółkiewskiego 
20/26, 87-100 Toruń 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  w/w Wykonawcy  jest  ofertą  złożoną z najniższą ceną spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej 
części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1  pkt 12- 23 oraz  art. 24 ust. 5  pkt 
1ustawy – Pzp, a złożona oferta  nie podlega odrzuceniu  i  uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt. w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
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Ponadto do przedmiotowego postępowania ofertę   podlegającą  ocenie złożył   niżej  wymieniony  Wykonawca, którego   
oferta   uzyskała następującą  punktację:  
1)  PANEP s/r. o. ul. Berneńska 1246, 665 01 Rosice u Brna, republika czeska Oddział w Polsce Panep s.r.o. Sp. z o.o. ul. 
Warszawska 153, 43 – 300 Bielsko-Biała  i  uzyskała  63,50 pkt. 
 
Część nr 18 - Folia chirurgiczna. Plaster dla pacjentów neonatologicznych 
Oferta  złożona przez Wykonawcę: 3M Poland Sp. z o. o. Al. Katowicka 117 Kajetany, 05-830 Nadarzyn 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę,  jest  jedyną złożoną  ofertą  w  niniejszej części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy –Pzp,  złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
 
Część nr 19 - Wyroby medyczne sterylne, różne. 
Oferta  złożona przez Wykonawcę: Sonda W. Makowski i Wspólnicy Sp. j. ul. Poznańska 82b,62-080 Tarnowo 
Podgórne 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę,  jest  jedyną złożoną  ofertą  w  niniejszej części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy –Pzp,  złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
 
Część nr  20  –  Wyroby medyczne sterylne, różne. 
W przedmiotowej części postępowania złożono dwie oferty. 
Oferta z najniższą ceną 
Oferta  złożona przez Wykonawcę: Sonda W. Makowski i Wspólnicy Sp. j. ul. Poznańska 82b,62-080 Tarnowo 
Podgórne 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta w/w Wykonawcy  jest  ofertą  złożoną z najniższą ceną spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej 
części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1  pkt 12- 23 oraz  art. 24 ust. 5  pkt 
1ustawy – Pzp, a złożona oferta  nie podlega odrzuceniu  i  uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt. w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR Sp. z o.o. Sp. K. ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy – Oferta odrzucona 
 
Część nr 21  - Regulator przepływu płynów w kroplówce 
W przedmiotowej części postępowania złożono  pięć ofert. 
Oferta z najniższą ceną 
Oferta  złożona przez Wykonawcę:  Sinmed Sp. z o.o. ul. Toszecka 6, 44-100 Gliwice  
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta w/w Wykonawcy  jest  ofertą  z najniższą ceną spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej części 
postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1  pkt 12- 23 oraz  art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy – Pzp, a złożona oferta  nie podlega odrzuceniu  i  uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt. w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
 
Ponadto do przedmiotowego postępowania ofertę   podlegającą  ocenie złożył   niżej  wymieniony  Wykonawca, którego   
oferta   uzyskała następującą  punktację:  
1)   Billmed ul. Krypska 24, 04-082 Warszawa -  88,24 pkt. 
2)   AKME Sp. z o. o. Sp. K. ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa  - 88,00 pkt. 
3)  Zarys International Group Sp. z o.o.  Sp.k. , Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze – 77,65 pkt. 
 
Skamex Sp. z o. o.  Sp. k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź – Oferta odrzucona 
 
Część nr 22  – Zestaw do przezskórnej  gastrostomii 
W przedmiotowej części postępowania złożono  dwie  oferty. 
Oferta z najniższą ceną 
Oferta  złożona przez Wykonawcę: Bialmed Sp. z o. o.  ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę jest ofertą z najniższą ceną spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej 
części postępowania.  
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Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1  pkt 12-23 oraz  art. 24 ust. 5 pkt 1  
ustawy – Pzp, a złożona oferta  nie podlega odrzuceniu  i  uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt. w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
 
Ponadto do przedmiotowego postępowania ofertę   podlegającą  ocenie złożył   niżej  wymieniony  Wykonawca, którego   
oferta   uzyskała następującą  punktację:  
1)  Skamex Sp. z o. o.  Sp. k. Ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź – 96,92 pkt 
 
Część nr 23  – Wziernik ginekologiczny 
W przedmiotowej części postępowania złożono  dwie  oferty. 
Oferta z najniższą ceną 
Oferta  złożona przez Wykonawcę: Zarys International Group Sp. z o.o.  Sp.k.  ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę jest oferta z najniższą ceną spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej 
części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1  pkt 12-23 oraz  art. 24 ust. 5 pkt 1  
ustawy – Pzp, a złożona oferta  nie podlega odrzuceniu  i  uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt. w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
 
Ponadto do przedmiotowego postępowania ofertę   podlegającą  ocenie złożył   niżej  wymieniony  Wykonawca, którego   
oferta   uzyskała następującą  punktację:  
1)  Bialmed Sp. z o. o.  ul. Konopnickiej 11a, 12 - 230 Biała Piska – 94,64 pkt. 
 
Część nr 24  - Wymazówki sterylne 
W przedmiotowej części postępowania złożono trzy oferty. 
Oferta z najniższą ceną 
Oferta  złożona przez Wykonawcę:  Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego Centrowet –Cezal Sp. 
z o.o. ul. Dąbrowskiego 133/135,  60-543 Poznań 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta w/w Wykonawcy  jest  ofertą  z najniższą ceną spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej części 
postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1  pkt 12- 23 oraz  art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy – Pzp, a złożona oferta  nie podlega odrzuceniu  i  uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt. w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
 
Ponadto do przedmiotowego postępowania ofertę   podlegającą  ocenie złożył   niżej  wymieniony  Wykonawca, którego   
oferta   uzyskała następującą  punktację:  
1)    Neomed Polska Sp. o.o. Sp. K. Szymanów 9E, 05-532b Góra Kalwaria -  98,00 pkt. 
2)    Mar-Four Marian Sekierski ul. Kilińskiego 185, 90-348 Łódź – 92,58 pkt. 
 
Część nr 25 -  Układy oddechowe do znieczuleń pediatryczne i akcesoria do układów oddechowych  
W przedmiotowej części postępowania złożono  dwie oferty. 
Oferta z najniższą ceną 
Oferta  złożona przez Wykonawcę: Aero- Medica Sp. z o.o. ul. Kopernika 36/40,00-924 Warszawa 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta w/w Wykonawcy  jest  ofertą  z najniższą ceną spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej części 
postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1  pkt 12- 23 oraz  art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy – Pzp, a złożona oferta  nie podlega odrzuceniu  i  uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt. w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
 
Ponadto do przedmiotowego postępowania ofertę   podlegającą  ocenie złożył   niżej  wymieniony  Wykonawca, którego   
oferta   uzyskała następującą  punktację:  
1)   Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633Warszawa -  47,29 pkt. 
 
Część nr 26  -  Porty naczyniowe i igły do portów 
W przedmiotowej części postępowania złożono trzy oferty. 
Oferta z najniższą ceną 
Oferta  złożona przez Wykonawcę:  Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta w/w Wykonawcy  jest  ofertą  z najniższą ceną spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej części 
postępowania.  
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Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1  pkt 12- 23 oraz  art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy – Pzp, a złożona oferta  nie podlega odrzuceniu  i  uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt. w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
 
Vygon Polska Sp. z o.o. ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa – Oferta odrzucona 
Optimed Pro-Ofifice, Piotr Szewczyk ul. Forteczna 5 bud. Fort 47A, 32-086 Węgrzyce – Oferta odrzucona  
 
Część nr 27 – Aerodesin 
Oferta  złożona przez Wykonawcę: Medilab Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 
Białystok 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę,  jest  jedyną złożoną  ofertą  w  niniejszej części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy –Pzp,  złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
 
Część nr 28 -  Paski do łączenia brzegów skóry 
W przedmiotowej części postępowania złożono cztery oferty. 
Oferta z najniższą ceną 
Oferta  złożona przez Wykonawcę: IHT Polska Sp. z o.o. ul. Europejska 14D, 02-964 Warszawa 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta w/w Wykonawcy  jest  ofertą  z najniższą ceną spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej części 
postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1  pkt 12- 23 oraz  art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy – Pzp, a złożona oferta  nie podlega odrzuceniu  i  uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt. w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
 
Ponadto do przedmiotowego postępowania ofertę   podlegającą  ocenie złożył   niżej  wymieniony  Wykonawca, którego   
oferta   uzyskała następującą  punktację:  
1)   Zarys International Group Sp. z o.o.  Sp.k. , Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze –  96,23 pkt. 
2)   Paul Hartmann Sp. z o.o. ul;. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice – 85,54 pkt  
3)  3M Poland Sp. z o. o. Al. Katowicka 117 Kajetany, 05-830 Nadarzyn – 36,43 pkt 
 
Część nr 29 - Gaziki do dezynfekcji, odkażania skóry 
W przedmiotowej części postępowania złożono dwie oferty. 
Oferta z najniższą ceną 
Oferta  złożona przez Wykonawcę: J, Chodacki,A.Misztal ,,Medica” Sp.J ul.Przemysłowa 4a , 59-300 Lubin 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta w/w Wykonawcy  jest  ofertą  z najniższą ceną spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej części 
postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1  pkt 12- 23 oraz  art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy – Pzp, a złożona oferta  nie podlega odrzuceniu  i  uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt. w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
 
EuroTrade Technology Sp. z o. o ul. Siemiradzkiego 19, 64-920 Piła – Oferta odrzucona 
 
Część nr 30 -  Utensylia do receptury 
Oferta  złożona przez Wykonawcę: Firma Handlowo-Usługowa VITO os. Niepodległości 16 lok.17 31 – 862 
Kraków 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę,  jest  jedyną złożoną  ofertą  w  niniejszej części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy –Pzp,  złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
 
Część nr  31  -  Utensylia do receptury  
Oferta  złożona przez Wykonawcę: Firma Handlowo-Usługowa VITO os. Niepodległości 16 lok.17 31 – 862 
Kraków 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę,  jest  jedyną złożoną  ofertą  w  niniejszej części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy –Pzp,  złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
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Część nr 32 -  Szwy chirurgiczne wchłanialne 
W przedmiotowej części postępowania złożono cztery oferty. 
Oferta z najniższą ceną 
Oferta  złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów  
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta w/w Wykonawcy  jest  ofertą  z najniższą ceną spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej części 
postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1  pkt 12- 23 oraz  art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy – Pzp, a złożona oferta  nie podlega odrzuceniu  i  uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt. w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
 
Ponadto do przedmiotowego postępowania ofertę   podlegającą  ocenie złożył   niżej  wymieniony  Wykonawca, którego   
oferta   uzyskała następującą  punktację:  
1)   TOP - MED. Jadwiga Oksiejuk ul. Odyńca 29/16, 93-150 Łódź -  99,23 pkt 
2)   Zarys International Group Sp. z o.o.  Sp.k. , Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze – 94,26 pkt. 
3)   Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl – 84,95 pkt 
 
Część nr  33- Szwy chirurgiczne niewchłanialne i podwiązka  
Oferta  złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę,  jest  jedyną złożoną  ofertą  w  niniejszej części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy –Pzp,  złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
 
Część nr 34 - Szwy chirurgiczne wchłanialne do stosowania w operacjach u wcześniaków 
W przedmiotowej części postępowania złożono dwie oferty. 
Oferta z najniższą ceną 
Oferta  złożona przez Wykonawcę:  Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta w/w Wykonawcy  jest  ofertą  z najniższą ceną spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej części 
postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1  pkt 12- 23 oraz  art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy – Pzp, a złożona oferta  nie podlega odrzuceniu  i  uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt. w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
 
Ponadto do przedmiotowego postępowania ofertę   podlegającą  ocenie złożył   niżej  wymieniony  Wykonawca, którego   
oferta   uzyskała następującą  punktację:  
1)   Euro-Medical  PHU Dorota Zastawska ul. Pieczarkowa 16, 62-010 Wronczynek – 53,83 pkt 
 
Część nr 35 - Szwy chirurgiczne  monofilamentowe niewchłanialne. Szwy chirurgiczne  monofilamentowe o 
długim procesie wchłaniania 
W przedmiotowej części postępowania złożono dwie oferty. 
Oferta z najniższą ceną 
Oferta  złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta w/w Wykonawcy  jest  ofertą  z najniższą ceną spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej części 
postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1  pkt 12- 23 oraz  art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy – Pzp, a złożona oferta  nie podlega odrzuceniu  i  uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt. w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
 
Ponadto do przedmiotowego postępowania ofertę   podlegającą  ocenie złożył   niżej  wymieniony  Wykonawca, którego   
oferta   uzyskała następującą  punktację:  
1)   Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl – 59,20 pkt 
 
Część nr 36- Sterylny środek myjący i dezynfekujący do stosowania w pomieszczeniach czystych klasy A i B 
Oferta  złożona przez Wykonawcę: Sutura Med. Sp. z o.o. ul. Mała Odrzańska 21/2 70-535 Szczecin 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę,  jest  jedyną złożoną  ofertą  w  niniejszej części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy –Pzp,  złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
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Część nr 37- System do endoskopowego leczenia nietrzymania moczu u kobiet 
Oferta  złożona przez Wykonawcę: Unitech Surgical Sp. z o.o. ul. Kalwaryjska 69/9, 30-504 Kraków 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę,  jest  jedyną złożoną  ofertą  w  niniejszej części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy –Pzp,  złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
 
Część nr 38 - Test do diagnostyki przedwczesnego pęknięcia błon płodowych 
W przedmiotowej części postępowania złożono dwie oferty. 
Oferta z najniższą ceną 
Oferta  złożona przez Wykonawcę: Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. K. ul. T. Zana 4, 04-313 Warszawa 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta w/w Wykonawcy  jest  ofertą  z najniższą ceną spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej części 
postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1  pkt 12- 23 oraz  art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy – Pzp, a złożona oferta  nie podlega odrzuceniu  i  uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt. w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
 
Ponadto do przedmiotowego postępowania ofertę   podlegającą  ocenie złożył   niżej  wymieniony  Wykonawca, którego   
oferta   uzyskała następującą  punktację:  
1)   Lencomm Trade Intl.E. Lenczowska-Tomczak Sp.j ul. Wółczyńska 133, 01-919 Warszawa – 51,56 pkt 
 
Część nr 39 – Maska nadkrtaniowa I-Gel 
Oferta  złożona przez Wykonawcę: Promed S.A. ul.Działkowa 56, 02-234 Warszawa 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę,  jest  jedyną złożoną  ofertą  w  niniejszej części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy –Pzp,  złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
 
Część nr 40  - Wymiennik ciepła i wilgoci 
W przedmiotowej części postępowania złożono trzy oferty. 
Oferta z najniższą ceną 
Oferta  złożona przez Wykonawcę:  AKME Sp. z o. o. Sp. K. ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta w/w Wykonawcy  jest  ofertą  z najniższą ceną spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej części 
postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1  pkt 12- 23 oraz  art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy – Pzp, a złożona oferta  nie podlega odrzuceniu  i  uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt. w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
 
Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa -Oferta odrzucona 
Medicavera Sp. z o.o. Dahlhausen Group  ul. Majowa 2, 71-374 Szczecin - Oferta odrzucona 
 
Część nr 41- Filmy medyczne, wywoływacze i utrwalacze 
Oferta  złożona przez Wykonawcę:  Meditech X-RAY Sp. z o.o. ul. Wirkowska 6, 62-052 Komorniki 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę,  jest  jedyną złożoną  ofertą  w  niniejszej części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy –Pzp,  złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
 
Część nr 42 - Filmy medyczne 
W przedmiotowej części postępowania złożono dwie oferty. 
Oferta z najniższą ceną 
Oferta  złożona przez Wykonawcę: eMtiM Marek Mazurkiewicz ul.A.Struga 85/5, 41-800 Zabrze 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta w/w Wykonawcy  jest  ofertą  z najniższą ceną spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej części 
postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1  pkt 12- 23 oraz  art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy – Pzp, a złożona oferta  nie podlega odrzuceniu  i  uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt. w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
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Ponadto do przedmiotowego postępowania ofertę   podlegającą  ocenie złożył   niżej  wymieniony  Wykonawca, którego   
oferta   uzyskała następującą  punktację:  
1)   Tietze Medical Sp. z o.o. ul. Osiedle 28, 46-060 Prószków – 75,32  pkt 
 
Część nr 43- Bronchoskop jednorazowego użytku 
Oferta  złożona przez Wykonawcę: Biameditek Sp. z o.o. ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę,  jest  jedyną złożoną  ofertą  w  niniejszej części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy –Pzp,  złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o 
określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
 

     
 


