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       Zakład Opiekuńczo  - Leczniczy SP ZOZ   

              „Leśna Ustroń” w Tucznie  
 

 

             .               Tuczno, dnia 02.12.2014 r. 

        

KOMUNIKAT – WYNIK PRZETARGU 
 

Dot.: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na sukcesywne dostawy leków, materiałów opatrunkowych, 

opatrunków specjalistycznych, sprzętu jednorazowego, płynów, środków 

dezynfekcyjnych i odżywek do odżywiania dojelitowego  

Znak sprawy 5/2014 
 

 Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy leków, 

opatrunków, opatrunków specjalistycznych, sprzętu jednorazowego użytku, płynów, środków 

dezynfekcyjnych oraz odżywek do odżywiania dojelitowego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 

1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146 z późniejszymi zmianami), złożonych zostało 8 

ofert: 

1. „SKAMEX” Sp. z o.o. Sp. k. 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52 

2. „INTRA” Sp. z o.o. 03-310 Warszawa, ul. Odrowąża 11 

3. „SYMED” s.c. 35-242 Rzeszów, ul. Kosynierów 7 

4. HENRY KRUSE Sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3 

5. „BIALMED” Sp. z o.o. 12-230 Biała Piska, ul. Marii Konopnickiej 11a 

6. Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „ZARYS” Sp. z o.o. 41-808 Zabrze,  

ul. Pod Borem 18 

7. Hurtownia Sprzętu Medycznego „REXOMED” Sp. z o.o. 70-780 Szczecin, ul. Mączna 31 

8. Wytwórnia Wyrobów z Latexu „POL-GUM” Spółdzielnia Pracy, 30-011 Kraków,  

ul. Wrocławska nr 48-50 

do 7 zadań na jakie zostało podzielone zamówienie. 

Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty do postępowania spełniają warunki określone w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Zadanie nr 1 (leki) 

Złożona została jedna oferta. Wykonawca spełniał warunki określone w specyfikacji i uzyskał 

następującą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert: 

1. „INTRA” Sp. z o.o. Warszawa     95,0 pkt + 5,0 pkt      100,0 pkt 

Oferta złożona przez „INTRA” Sp. z o.o. nie podlegała odrzuceniu i została zaakceptowana do 

realizacji zamówienia. Umowa z ww. wykonawcą zostanie podpisana w ustawowo określonym czasie. 

 

Zadanie nr 2 (opatrunki) 

Do zadania złożone zostały cztery oferty, a wykonawcy sklasyfikowani zostali w następujący sposób: 

1. „SYMED” Sp. c. Rzeszów            68,5 pkt     +    1,7 pkt      70,2 pkt 

2. „ZARYS” Sp. z o.o. Zabrze        95,0 pkt    +    1,7 pkt      96,7 pkt 

3. „REXOMED” Sp. z o.o.                66,5 pkt     +    1,7 pkt      68,2 pkt 

4. „POL-GUM” Sp. p. Kraków         79,5 pkt      +    5,0 pkt      84,5 pkt 

Do realizacji zamówienia w zakresie zadania nr 2 wybrana została oferta Spółki „ZARYS” z Zabrza. 



Zadanie nr 3 (opatrunki specjalistyczne) 

Do zadania złożone zostały dwie oferty, żadna z nich nie podlegała odrzuceniu. Klasyfikacja 

złożonych ofert przedstawia się następująco: 

1. „SKAMEX” Sp. z o.o. Sp. k.          95,0 pkt    +    5,0 pkt    100,0 pkt 

2. „SYMED” Sp. c. Rzeszów                86,4 pkt    +    5,0 pkt      91,4 pkt 

Do realizacji zadania wybrana została Spółka „SKAMEX” z Łodzi. 

 

Zadanie nr 4 (sprzęt jednorazowy) 

Do stepowania w zadaniu złożonych zostało 5 ofert, żadna z nich nie podlegała odrzuceniu i 

sklasyfikowane zostały zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert w następujący sposób: 

1. „SYMED” Sp. c. Rzeszów                             77,3 pkt    +    1,7 pkt     79,0 pkt 

2. „BIALMED” Sp. z o.o. Biała Piska               91,1 pkt    +    2,5 pkt     93,6 pkt 

3. „ZARYS” Sp. z o.o. Zabrze                           84,6 pkt    +    1,7 pkt      86,3 pkt 

4. „REXOMED” Sp. z o.o. Szczecin                  63,1 pkt    +     1,7 pkt     64,8 pkt 

5. „POL-GUM” Sp-nia Pracy Kraków           95,0 pkt    +    5,0 pkt    100,0 pkt 

Do realizacji zadania wybrana został oferta  Spółdzielni Pracy „POL-GUM” z Krakowa. 

 

Zadanie nr 5 (płyny) 

Do zadania złożona została jedna oferta. Wykonawca spełniał warunki określone w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i uzyskał komplet punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert : 

1. „BIALMED” Sp. z o.o. Biała Piska      95,0 pkt + 5,0 pkt     100,0 pkt 

Oferta złożona przez „BIALMED” Sp. z o.o. została zaakceptowana do realizacji zamówienia.  

 

Zadanie nr 6 (środki dezynfekcyjne) 

Do zadania złożone zostały 2 oferty, obaj wykonawcy spełniają warunki określone w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i zostali następująco sklasyfikowani, zgodnie z kryteriami oceny 

ofert: 

1. „HENRY KRUSE” Sp. z o.o. Bielany Wr.   95,0 pkt  +  2,0 pkt       97,0 pkt 

2. „BIALMED” Sp. z o.o. Biała Piska                 91,9 pkt  +  5,0 pkt       96,9 pkt 

Do realizacji zadania wybrana została firma „HENRY KRUSE” Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie    

 

Zadanie nr 7 (odżywki do odżywiania dojelitowego) 

Do zadania ofertę złożyła „BIALMED” Sp z o.o. Biała Piska. Cena oferty w znacznym stopniu 

przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tej części zamówienia              

(32%), w związku z powyższym Zamawiający postanowił postępowanie unieważnić w trybie 

przewidzianym w art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 

roku (z późniejszymi zmianami). Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na dostawy 

odżywek powtórzone zostanie w najbliższym czasie. 

 

Umowy z wykonawcami wybranymi, w poszczególnych zadaniach, do realizacji podpisana zostanie 

umowa w ustawowo określonym terminie. 

 

 

Dyrektor Zakładu  

Edward Ząbek 

 


