
Postępowanie nr  AZP.350.11.2020

Kartuzy, dnia 25.09.2020r.

Nr 
części:

nazwa wykonawcy, który złożył ofertę na 
realizację dostaw okreśonych w części o 

numerze określonym w kol. Nr 1:

ilość 
uzyskanych pkt 

wg kryterium 
"CENA"

Nazwa i adres wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza w 
zakresie realizacji dostaw określonych w 

części o numerze określonym w kolumnie nr 
1 :

Uzasadnienie wyboru 
najkorzystniejszej oferty:

Informacja o unieważnieniu 
postępowania 

Informacja o zawarciu umowy

1 2 3 4 5 6 7

1
SKAMEX Sp. z o.o. sp. k., ul. 

Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
100,00

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

oferta uzyskała maksymalną ilość pkt  
wg stawianych kryteriów,  spełnia 
wymagania określone w SIWZ i 

została złożona przez wykonawcę 
niewykluczonego z niniejszego 

postępowania 

postępowanie w zakresie 
dostawy określonej w 

niniejszym pakiecie nie 
unieważnia się.

Umowa może być zawarta 
niezwłocznie po dniu przesłania 

zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty 

ZARYS International Group Sp. z o.o. 
Sp.k., Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

100,00

Konsorcjum: Citonet – Pomorski Sp. z 
o.o. – Lider, Toruńskie Zakłady 

Materiałów Opatrunkowych SA – 
Członek, , siedziba : Lider – Zabagno 
18c, 83-115 Swarożyn, Członek – ul. 
Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

92,75

3
Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. 

Stefana Żeromskiego 17, 95-200 
Pabianice

100,00
Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. 

Stefana Żeromskiego 17, 95-200 
Pabianice

oferta uzyskała maksymalną ilość pkt  
wg stawianych kryteriów,  spełnia 
wymagania określone w SIWZ i 

została złożona przez wykonawcę 
niewykluczonego z niniejszego 

postępowania 

postępowanie w zakresie 
dostawy określonej w 

niniejszym pakiecie nie 
unieważnia się.

Umowa może być zawarta 
niezwłocznie po dniu przesłania 

zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty 

4

Konsorcjum: Citonet – Pomorski Sp. z 
o.o. – Lider, Toruńskie Zakłady 

Materiałów Opatrunkowych SA – 
Członek, , siedziba : Lider – Zabagno 
18c, 83-115 Swarożyn, Członek – ul. 
Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

100,00

Konsorcjum: Citonet – Pomorski Sp. 
z o.o. – Lider, Toruńskie Zakłady 
Materiałów Opatrunkowych SA – 

Członek, , siedziba : Lider – Zabagno 
18c, 83-115 Swarożyn, Członek – ul. 
Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

oferta uzyskała maksymalną ilość pkt  
wg stawianych kryteriów,  spełnia 
wymagania określone w SIWZ i 

została złożona przez wykonawcę 
niewykluczonego z niniejszego 

postępowania 

postępowanie w zakresie 
dostawy określonej w 

niniejszym pakiecie nie 
unieważnia się.

Umowa może być zawarta 
niezwłocznie po dniu przesłania 

zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty 

Lohmann & Rauscher Polska sp. z o.o.
ul. Moniuszki 14

85-200 Pabianice
72,12

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. 
Stefana Żeromskiego 17, 95-200 

Pabianice
100,00

ZARYS International Group Sp. z o.o. 
Sp.k., Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

100,00

Lohmann & Rauscher Polska sp. z o.o.
ul. Moniuszki 14

85-200 Pabianice 38,10

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

99,51

ZARYS International Group Sp. z o.o. 
Sp.k., Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

100,00

Konsorcjum: Citonet – Pomorski Sp. z 
o.o. – Lider, Toruńskie Zakłady 

Materiałów Opatrunkowych SA – 
Członek, , siedziba : Lider – Zabagno 
18c, 83-115 Swarożyn, Członek – ul. 
Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

94,82

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. 
Stefana Żeromskiego 17, 95-200 

Pabianice
97,04

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   

                                                                                                                                                                                                                                                                            
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. 

Z O.O. - numer postępowania: AZP.350.11.2020

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29.stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.)  Zamawiający informuje, że w 
prowadzonym postępowaniu na  dostawę materiałów opatrunkowych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. Z O.O., określonych w częściach wyszczególnionych  

poniżej (1-17) wybrano do realizacji zamówienia, oferty złożone przez:

oferta uzyskała maksymalną ilość pkt  
wg stawianych kryteriów,  spełnia 
wymagania określone w SIWZ i 

została złożona przez wykonawcę 
niewykluczonego z niniejszego 

postępowania 

postępowanie w zakresie 
dostawy określonej w 

niniejszym pakiecie nie 
unieważnia się.

Umowa na realizację 
zamówienia określonego w 

niniejszej części może zostać 
zawarta po upływie minimum 5 

dni od daty przesłania 
zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty

6

Umowa na realizację 
zamówienia określonego w 

niniejszej części może zostać 
zawarta po upływie minimum 5 

dni od daty przesłania 
zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty

oferta uzyskała maksymalną ilość pkt  
wg stawianych kryteriów,  spełnia 
wymagania określone w SIWZ i 

została złożona przez wykonawcę 
niewykluczonego z niniejszego 

postępowania 

postępowanie w zakresie 
dostawy określonej w 

niniejszym pakiecie nie 
unieważnia się.

Umowa na realizację 
zamówienia określonego w 

niniejszej części może zostać 
zawarta po upływie minimum  5 

dni od daty przesłania 
zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty

oferta uzyskała maksymalną ilość pkt  
wg stawianych kryteriów,  spełnia 
wymagania określone w SIWZ i 

została złożona przez wykonawcę 
niewykluczonego z niniejszego 

postępowania 

ZARYS International Group Sp. z 
o.o. Sp.k., Pod Borem 18, 41-808 

Zabrze
2

7

5
Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. 

Stefana Żeromskiego 17, 95-200 
Pabianice

Umowa na realizację 
zamówienia określonego w 

niniejszej części może zostać 
zawarta po upływie minimum 5 

dni od daty przesłania 
zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty

ZARYS International Group Sp. z 
o.o. Sp.k., Pod Borem 18, 41-808 

Zabrze

postępowanie w zakresie 
dostawy określonej w 

niniejszym pakiecie nie 
unieważnia się.

ZARYS International Group Sp. z 
o.o. Sp.k., Pod Borem 18, 41-808 

Zabrze

oferta uzyskała maksymalną ilość pkt  
wg stawianych kryteriów,  spełnia 
wymagania określone w SIWZ i 

została złożona przez wykonawcę 
niewykluczonego z niniejszego 

postępowania 

postępowanie w zakresie 
dostawy określonej w 

niniejszym pakiecie nie 
unieważnia się.
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Postępowanie nr  AZP.350.11.2020

Nr 
części:

nazwa wykonawcy, który złożył ofertę na 
realizację dostaw okreśonych w części o 

numerze określonym w kol. Nr 1:

ilość 
uzyskanych pkt 

wg kryterium 
"CENA"

Nazwa i adres wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza w 
zakresie realizacji dostaw określonych w 

części o numerze określonym w kolumnie nr 
1 :

Uzasadnienie wyboru 
najkorzystniejszej oferty:

Informacja o unieważnieniu 
postępowania 

Informacja o zawarciu umowy

1 2 3 4 5 6 7

8
Promedica Toruń Sp. z o.o., ul. 

Grudziądzka 159a, 87-100 Toruń
100,00

Promedica Toruń Sp. z o.o., ul. 
Grudziądzka 159a, 87-100 Toruń

oferta uzyskała maksymalną ilość pkt  
wg stawianych kryteriów,  spełnia 
wymagania określone w SIWZ i 

została złożona przez wykonawcę 
niewykluczonego z niniejszego 

postępowania 

postępowanie w zakresie 
dostawy określonej w 

niniejszym pakiecie nie 
unieważnia się.

Umowa może być zawarta 
niezwłocznie po dniu przesłania 

zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty 

9 BRAK OFERT x nie wybrano najkorzystniejszej oferty x

postępowanie w zakresie 
dostaw określonych w 
niniejszym pakiecie 
unieważnia się. Uzasadnienie: 
w niniejszym postępowaniu 
nie złożono żadnej oferty, 
Podst. prawna: art. 93 ust 1 
pkt 1) Pzp

Umowa na realizację 
zamówienia określonego w 
niniejszej części nie zostaje 

zawarta

ZARYS International Group Sp. z o.o. 
Sp.k., Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

100,00

Smith & Nephew sp. z o.o.
ul. Osmańska 12 

02-823 Warszawa
49,79

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

91,34

ZARYS International Group Sp. z o.o. 
Sp.k., Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

100,00

Lohmann & Rauscher Polska sp. z o.o.
ul. Moniuszki 14

85-200 Pabianice
85,56

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. 
Stefana Żeromskiego 17, 95-200 

Pabianice
73,22

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

97,66

ZARYS International Group Sp. z o.o. 
Sp.k., Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

niepunktowana

Polmil Sp. z o.o. S.K.A., ul. 
Przemysłowa 8B, 85-758 Bydgoszcz

niepunktowana

Lohmann & Rauscher Polska sp. z o.o.
ul. Moniuszki 14

85-200 Pabianice 98,69

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. 
Stefana Żeromskiego 17, 95-200 

Pabianice
100,00

13
Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. 

Stefana Żeromskiego 17, 95-200 
Pabianice

100,00
Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. 

Stefana Żeromskiego 17, 95-200 
Pabianice

oferta uzyskała maksymalną ilość pkt  
wg stawianych kryteriów,  spełnia 
wymagania określone w SIWZ i 

została złożona przez wykonawcę 
niewykluczonego z niniejszego 

postępowania 

postępowanie w zakresie 
dostawy określonej w 

niniejszym pakiecie nie 
unieważnia się.

Umowa może być zawarta 
niezwłocznie po dniu przesłania 

zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty 

ZARYS International Group Sp. z o.o. 
Sp.k., Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

100,00

Promedica Toruń Sp. z o.o., Sp. 
Komandytowa, ul. Grudziądzka 159a, 

87-100 Toruń
31,82

15
Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. 

Stefana Żeromskiego 17, 95-200 
Pabianice

100,00
Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. 

Stefana Żeromskiego 17, 95-200 
Pabianice

oferta uzyskała maksymalną ilość pkt  
wg stawianych kryteriów,  spełnia 
wymagania określone w SIWZ i 

została złożona przez wykonawcę 
niewykluczonego z niniejszego 

postępowania 

postępowanie w zakresie 
dostawy określonej w 

niniejszym pakiecie nie 
unieważnia się.

Umowa może być zawarta 
niezwłocznie po dniu przesłania 

zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty 

Umowa na realizację 
zamówienia określonego w 

niniejszej części może zostać 
zawarta po upływie minimum 5 

dni od daty przesłania 
zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty

postępowanie w zakresie 
dostawy określonej w 

niniejszym pakiecie nie 
unieważnia się.

Umowa na realizację 
zamówienia określonego w 
niniejszej części nie zostaje 

zawarta

postępowanie w zakresie 
dostawy określonej w 
niniejszym pakiecie 

unieważnia się. Uzasadnienie: 
cena oferty najkorzystniejszej 

spośród badanych ofert  
przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

Zamawiający nie może 
zwiększyć kwoty na realizację 

zamówienia do ceny oferty 
badanej. Podst. prawna: art. 

93 ust 1 pkt 4) Pzp

x

Umowa na realizację 
zamówienia określonego w 

niniejszej części może zostać 
zawarta po upływie minimum 5 

dni od daty przesłania 
zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty

ZARYS International Group Sp. z 
o.o. Sp.k., Pod Borem 18, 41-808 

Zabrze

12

10

11

ZARYS International Group Sp. z 
o.o. Sp.k., Pod Borem 18, 41-808 

Zabrze

oferta uzyskała maksymalną ilość pkt  
wg stawianych kryteriów,  spełnia 
wymagania określone w SIWZ i 

została złożona przez wykonawcę 
niewykluczonego z niniejszego 

postępowania 

nie wybrano najkorzystniejszej 
oferty

14

postępowanie w zakresie 
dostawy określonej w 

niniejszym pakiecie nie 
unieważnia się.

oferta uzyskała maksymalną ilość pkt  
wg stawianych kryteriów,  spełnia 
wymagania określone w SIWZ i 

została złożona przez wykonawcę 
niewykluczonego z niniejszego 

postępowania 

ZARYS International Group Sp. z 
o.o. Sp.k., Pod Borem 18, 41-808 

Zabrze

oferta uzyskała maksymalną ilość pkt  
wg stawianych kryteriów,  spełnia 
wymagania określone w SIWZ i 

została złożona przez wykonawcę 
niewykluczonego z niniejszego 

postępowania 

postępowanie w zakresie 
dostawy określonej w 

niniejszym pakiecie nie 
unieważnia się.

Umowa na realizację 
zamówienia określonego w 

niniejszej części może zostać 
zawarta po upływie minimum 5 

dni od daty przesłania 
zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty
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Postępowanie nr  AZP.350.11.2020

Nr 
części:

nazwa wykonawcy, który złożył ofertę na 
realizację dostaw okreśonych w części o 

numerze określonym w kol. Nr 1:

ilość 
uzyskanych pkt 

wg kryterium 
"CENA"

Nazwa i adres wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza w 
zakresie realizacji dostaw określonych w 

części o numerze określonym w kolumnie nr 
1 :

Uzasadnienie wyboru 
najkorzystniejszej oferty:

Informacja o unieważnieniu 
postępowania 

Informacja o zawarciu umowy

1 2 3 4 5 6 7

16
SKAMEX Sp. z o.o. sp. k., ul. 

Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
100,00

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

oferta uzyskała maksymalną ilość pkt  
wg stawianych kryteriów,  spełnia 
wymagania określone w SIWZ i 

została złożona przez wykonawcę 
niewykluczonego z niniejszego 

postępowania 

postępowanie w zakresie 
dostawy określonej w 

niniejszym pakiecie nie 
unieważnia się.

Umowa może być zawarta 
niezwłocznie po dniu przesłania 

zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty 

ZARYS International Group Sp. z o.o. 
Sp.k., Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

83,08

Lohmann & Rauscher Polska sp. z o.o.
ul. Moniuszki 14

85-200 Pabianice
57,24

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. 
Stefana Żeromskiego 17, 95-200 

Pabianice
100,00

 Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości: 
1/ wszyscy uczestnicy postępowania  
2/ a/a

Środki ochrony prawnej
Na podstawie art. 179 ust. 1  i 2 Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz. U. z 2018r.poz. 1986 ze zm.), w postępowaniu o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie z przepisami działu VI w.w. ustawy Pzp.

17
Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. 

Stefana Żeromskiego 17, 95-200 
Pabianice

oferta uzyskała maksymalną ilość pkt  
wg stawianych kryteriów,  spełnia 
wymagania określone w SIWZ i 

została złożona przez wykonawcę 
niewykluczonego z niniejszego 

postępowania 

Umowa na realizację 
zamówienia określonego w 

niniejszej części może zostać 
zawarta po upływie minimum 5 

dni od daty przesłania 
zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty

postępowanie w zakresie 
dostawy określonej w 

niniejszym pakiecie nie 
unieważnia się.
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