
     
  Zamość, dnia 10 lutego 2022 r.

DZP.3320.72.21

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej ofert.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Aleje Jana Pawła II 10, stosownie do art. 253 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r.
- Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2021  r.  poz.  1129  z  późn.  zm.) informuje,
że w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
papierów do sterylizacji, testów, rękawów oraz materiałów zużywalnych dla Centralnej
Sterylizatorni w poszczególnych zadaniach jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:
 
Zadanie 1 - Papier do sterylizacji 
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/ 26, 87-100 Toruń

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to Cena 100%. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/ 26, 87-100 Toruń
–  kryterium  „Cena”:  ilość  uzyskanych  punktów/  łączna  ilość  uzyskanych  punktów  –
100,00 pkt.

Zadanie 2 - Rękawy do sterylizacji parowej 
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/ 26, 87-100 Toruń

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to Cena 100%. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/ 26, 87-100 Toruń
–  kryterium  „Cena”:  ilość  uzyskanych  punktów/  łączna  ilość  uzyskanych  punktów  –
100,00 pkt.
Alfa – Med Anna Guzowska, Majdan Krasieniński 16a, 21-025 Niemce – kryterium „Cena”:
ilość uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 97,32 pkt.
Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat S.A., ul. Ratuszowa 11/ 318, 03-450 Warszawa
–  kryterium  „Cena”:  ilość  uzyskanych  punktów/  łączna  ilość  uzyskanych  punktów  –
91,47 pkt.

Zadanie 3 - Rękawy foliowo- polyolfenowy do sterylizacji parowej 
Informer Med Sp. z o.o., ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to Cena 100%. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
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Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Informer  Med  Sp.  z  o.o.,  ul.  Winogrady  118,  61-626  Poznań  –  kryterium  „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie 8 - Testy do kontroli skuteczności mycia i dezynfekcji termicznej 
Alfa – Med Anna Guzowska, Majdan Krasieniński 16a, 21-025 Niemce

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to Cena 100%. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Alfa – Med Anna Guzowska, Majdan Krasieniński 16a, 21-025 Niemce – kryterium „Cena”:
ilość uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.
Media – Med Sp.  z  o.o.,  ul.  Promienistych  7,  31-481 Kraków  – kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 76,48 pkt.

Zadanie 9 - Włóknina do sterylizacji parowej
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/ 26, 87-100 Toruń

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to Cena 100%. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/ 26, 87-100 Toruń
–  kryterium  „Cena”:  ilość  uzyskanych  punktów/  łączna  ilość  uzyskanych  punktów  –
100,00 pkt.
Alfa – Med Anna Guzowska, Majdan Krasieniński 16a, 21-025 Niemce – kryterium „Cena”:
ilość uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 91,94 pkt.

Zadanie 10 - Test do wykrywania pozostałości białkowych 
Informer Med Sp. z o.o., ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to Cena 100%. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Informer  Med  Sp.  z  o.o.,  ul.  Winogrady  118,  61-626  Poznań  –  kryterium  „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.
Media – Med Sp.  z  o.o.,  ul.  Promienistych  7,  31-481 Kraków  – kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 37,50 pkt.

Zadanie 11 - Taśmy do sterylizacji parowej 
Sterimed Sp. z o.o., ul. Mała 6/ 208, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to Cena 100%. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Sterimed Sp. z o.o.,  ul. Mała 6/ 208, 05-300 Mińsk Mazowiecki  – kryterium „Cena”: ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.
Farmedica  Sp.  z  o.o.,  ul.  Zawiślańska  43,  03-068  Warszawa  –  kryterium  „Cena”:  ilość
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uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 88,94 pkt.
Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat S.A., ul. Ratuszowa 11/ 318, 03-450 Warszawa
–  kryterium  „Cena”:  ilość  uzyskanych  punktów/  łączna  ilość  uzyskanych  punktów  –
70,06 pkt.
Informer  Med  Sp.  z  o.o.,  ul.  Winogrady  118,  61-626  Poznań  –  kryterium  „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 57,00 pkt.
Media – Med Sp.  z  o.o.,  ul.  Promienistych  7,  31-481 Kraków  – kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 48,57 pkt.

Zadanie 12 - Przyrząd symulujący PCD-Tuba Control 
Media – Med Sp. z o.o., ul. Promienistych 7, 31-481 Kraków

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to Cena 100%. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Media – Med Sp.  z  o.o.,  ul.  Promienistych  7,  31-481 Kraków – kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.
Informer  Med  Sp.  z  o.o.,  ul.  Winogrady  118,  61-626  Poznań  –  kryterium  „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 93,29 pkt.

Zadanie 13 - Test emulacyjny do sterylizacji parowej 
Informer Med Sp. z o.o., ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to Cena 100%. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Informer  Med  Sp.  z  o.o.,  ul.  Winogrady  118,  61-626  Poznań  –  kryterium  „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie 14 - Zintegrowany test do sterylizacji parowej
Informer Med Sp. z o.o., ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to Cena 100%. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Informer  Med  Sp.  z  o.o.,  ul.  Winogrady  118,  61-626  Poznań  –  kryterium  „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie 15 - Test Bowie&Dick 
Informer Med Sp. z o.o., ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to Cena 100%. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Informer  Med  Sp.  z  o.o.,  ul.  Winogrady  118,  61-626  Poznań  –  kryterium  „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.
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Zadanie 16 - Testy biologiczne do sterylizacji parowej 
Informer Med Sp. z o.o., ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to Cena 100%. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Informer  Med  Sp.  z  o.o.,  ul.  Winogrady  118,  61-626  Poznań  –  kryterium  „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.
Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat S.A., ul. Ratuszowa 11/ 318, 03-450 Warszawa
–  kryterium  „Cena”:  ilość  uzyskanych  punktów/  łączna  ilość  uzyskanych  punktów  –
93,94 pkt.

Zadanie  17  -  Test  chemiczny  do  sterylizacji  plazmowej  typ  4,  taśma  wskaźnikowa
do sterylizacji plazmowej 
Informer Med Sp. z o.o., ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to Cena 100%. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Informer  Med  Sp.  z  o.o.,  ul.  Winogrady  118,  61-626  Poznań  –  kryterium  „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie 18 - Test biologiczny do sterylizacji plazmowej 
Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat S.A., ul. Ratuszowa 11/ 318, 03-450 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to Cena 100%. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat S.A., ul. Ratuszowa 11/ 318, 03-450 Warszawa
–  kryterium  „Cena”:  ilość  uzyskanych  punktów/  łączna  ilość  uzyskanych  punktów  –
100,00 pkt.
Informer  Med  Sp.  z  o.o.,  ul.  Winogrady  118,  61-626  Poznań  –  kryterium  „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 88,63 pkt.

Zadanie 19 - Naboje do sterylizacji plazmowej
Informer Med Sp. z o.o., ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to Cena 100%. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Informer  Med  Sp.  z  o.o.,  ul.  Winogrady  118,  61-626  Poznań  –  kryterium  „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie 20 - Filtry do myjni Belimed WD 250 rok produkcji 2011 
Informer Med Sp. z o.o., ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
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tj. o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to Cena 100%. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Informer  Med  Sp.  z  o.o.,  ul.  Winogrady  118,  61-626  Poznań  –  kryterium  „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie 23 - Olej do konserwacji narzędzi chirurgicznych 
Media – Med Sp. z o.o., ul. Promienistych 7, 31-481 Kraków

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to Cena 100%. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Media – Med Sp.  z  o.o.,  ul.  Promienistych  7,  31-481 Kraków – kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadania 25 – Test zwalniania wsadu 
Informer Med Sp. z o.o., ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to Cena 100%. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Informer  Med  Sp.  z  o.o.,  ul.  Winogrady  118,  61-626  Poznań  –  kryterium  „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.
Media – Med Sp.  z  o.o.,  ul.  Promienistych  7,  31-481 Kraków – kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 96,83 pkt.

Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  że  przedmiotowe  postępowanie  zostało
unieważnione w zakresie zadania 4 – 7, 21, 22, 24 – dla przedmiotowych zadań nie złożono
żadnej oferty.
Podstawą prawną unieważnienia jest art. 255 pkt 1) ustawy PZP, który brzmi: „Zamawiający
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnego wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”.

Małgorzata Popławska
/-/

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
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