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Nr  sprawy: NOZ -  09 /  12

               Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, 
20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8 działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) – zwanej dalej „ustawa Pzp” - 
uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę  produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych, wyrobów 
medycznych i sprzętu jednorazowego użytku do Zamawiającego w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 8, 
rozstrzygnęła przetarg dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert na poszczególne części.

Do dnia 31.05.2012 r. do godz. 09:00 wpłynęło 15 ofert.
Zamawiający po zapoznaniu się z ofertami dokonał ich  wnikliwej analizy i oceny, rozstrzygnął postępowanie 
o udzielenie zamówienia  zgodnie z kryteriami ocen zawartymi w pkt. XVII SIWZ:

Część I –   Leki i płyny infuzyjne   – wpłynęły 2 oferty:
Oferta nr 3 - NEUCA  S. A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87 – 100 Toruń, 
                – oferta otrzymała 100, 00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.
W postępowaniu przetargowym na część I została złożona jeszcze jedna oferta:
Oferta Nr 11 - Lubfarm S. A. ul. Łęczyńska 43, 20 – 313 Lublin,
                        – oferta otrzymała 98, 39 pkt.

żadna  z  ofert  nie  została  odrzucona  i  żaden  Wykonawca,  który  złożył  ofertę  nie  został  wykluczony  z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Część II –   Narkotyki   – wpłynęła 1 oferta:     
Oferta nr 3 – NEUCA  S. A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87 – 100 Toruń, 
                         – oferta otrzymała 100, 00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

Część III –   Sprzęt medyczny jednorazowego użytku – cz. a)   – wpłynęła 1 oferta:   
Oferta nr 12 – Armed Dystrybucja Sprzętu Medycznego, ul. Kopernika 19 A, 28 – 100 Busko Zdrój,
                       – oferta otrzymała 100, 00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

Część IV –   Sprzęt medyczny jednorazowego użytku – cz. b)   –  brak ofert.     
Postępowanie o udzielenie  zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w  części  IV – 
unieważnia zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu.
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Część V –   Szyny Kramera   – wpłynęły 4 oferty:
Oferta nr 12 – Armed Dystrybucja Sprzętu Medycznego, ul. Kopernika 19 A, 28 – 100 Busko Zdrój,
                        – oferta otrzymała 100, 00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.
W postępowaniu przetargowym na część V zostały złożone jeszcze trzy oferty:
Oferta Nr 1 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTERGOS  Sp. z o. o. , 
                        ul. Legionów 59 a, 43-300 Bielsko-Biała
                        – oferta otrzymała 92, 56 pkt.
Oferta Nr 10 – Bialmed Sp. z o. o. ,  ul. Marii Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska,
                          – oferta otrzymała 95, 85 pkt.
Oferta nr 14 - BOXMET MEDICAL Sp. z o. o., Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce, 
                         – oferta otrzymała 71, 70 pkt.

żadna  z  ofert  nie  została  odrzucona  i  żaden  Wykonawca,  który  złożył  ofertę  nie  został  wykluczony  z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Część VI –   Materiały opatrunkowe   – wpłynęły 3 oferty:    
Oferta Nr 5 – Paul Hartmann Polska  Sp. z o. o. , ul. Partyzancka 133/151,  95-200 Pabianice, 
                        – oferta otrzymała 100, 00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.
W postępowaniu przetargowym na część VI zostały złożone jeszcze dwie oferty:
Oferta Nr 6 – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych  S. A. , 
                        ul. Żółkiewskiego 20/26,  87-100 Toruń
                        – oferta otrzymała 96, 01 pkt.
Oferta nr 15 - Przedsiębiorstwo „TRANS-MED” S. C.  Hurtownia farmaceutyczna, 
                         ul. Polska 35, 42-400 Zawiercie, 
                          – oferta otrzymała 93, 64 pkt.

żadna  z  ofert  nie  została  odrzucona  i  żaden  Wykonawca,  który  złożył  ofertę  nie  został  wykluczony  z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Część VII –   Opatrunki hydrożelowe   – wpłynęła 1 oferta:     
Oferta nr 14 - BOXMET MEDICAL Sp. z o. o., Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce, 
                         – oferta otrzymała 100, 00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

Część VIII –   Środki dezynfekcyjne   – wpłynęły 3 oferty:
Oferta Nr 13 – Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z o. o.,
                          ul. Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin,
                          – oferta otrzymała 100, 00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.
W postępowaniu przetargowym na część VIII zostały złożone jeszcze dwie oferty:
Oferta Nr 2 – Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S. A. WROCŁAW, 
                         Oddział Kraków, ul. Balicka 117, 30-149 Kraków,
                        – oferta otrzymała 89, 22  pkt.
Oferta Nr 10 – Bialmed Sp. z o. o. ,  ul. Marii Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska,
                          – oferta otrzymała 68, 74 pkt.

żadna  z  ofert  nie  została  odrzucona  i  żaden  Wykonawca,  który  złożył  ofertę  nie  został  wykluczony  z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Część IX –   Rękawice   – wpłynęły 3 oferty:      
Oferta Nr 2 – Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S. A. WROCŁAW, 
                         Oddział Kraków, ul. Balicka 117, 30-149 Kraków,
                          – oferta otrzymała 100, 00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.
W postępowaniu przetargowym na część IX zostały złożone jeszcze dwie oferty:



Oferta Nr 6 – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych  S. A. , 
                        ul. Żółkiewskiego 20/26,  87-100 Toruń 
                         – oferta otrzymała 84, 97 pkt.
Oferta nr 12 – Armed Dystrybucja Sprzętu Medycznego, ul. Kopernika 19 A, 28 – 100 Busko Zdrój,
                         – oferta otrzymała 80, 94 pkt.

żadna  z  ofert  nie  została  odrzucona  i  żaden  Wykonawca,  który  złożył  ofertę  nie  został  wykluczony  z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Część X –   Sprzęt medyczny – cz. a),   –  brak ofert.   
Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego  w  części  X – 
unieważnia zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu.

Część XI –   Sprzęt medyczny – cz. b),   – wpłynęły 2 oferty:
Oferta Nr 7 – SORIMEX Sp. z o. o. Sp. k.  ul. Równinna 25, 87-100 Toruń,
                          – oferta otrzymała 100, 00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.
W postępowaniu przetargowym na część XI została złożona jeszcze jedna oferta:
Oferta nr 8 - Physio-Control Poland Sales Sp. z o. o. ,  ul. Wiejska 17/5, 00-480 Warszawa,
                          – oferta otrzymała 74, 81 pkt.

żadna  z  ofert  nie  została  odrzucona  i  żaden  Wykonawca,  który  złożył  ofertę  nie  został  wykluczony  z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Część XII –   Sprzęt medyczny – cz. c)   – wpłynęła 1 oferta:   
Oferta nr 9 – PROMED S. A., ul. Krajewskiego 1 B , 01-520 Warszawa,
                        – oferta otrzymała 100, 00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

Część XIII –   Sprzęt medyczny – cz. d)   – brak ofert.    
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w  części XIII – 
unieważnia zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu.

Część XIV –   Sprzęt medyczny – cz. e)   –  wpłynęła 1 oferta:   
Oferta nr 14 - BOXMET MEDICAL Sp. z o. o., Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce, 
                         – oferta otrzymała 100, 00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

Część XV –   Jednorazowa odzież i pościel medyczna,   – wpłynęły 3 oferty:
Oferta nr 12 – Armed Dystrybucja Sprzętu Medycznego, ul. Kopernika 19 A, 28 – 100 Busko Zdrój,
                       – oferta otrzymała 100,00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.
W postępowaniu przetargowym na część XV zostały złożone jeszcze dwie oferta:
Oferta Nr 1 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTERGOS  Sp. z o. o. , 
                        ul. Legionów 59 a, 43-300 Bielsko-Biała
                         – oferta otrzymała 75, 69 pkt.
Oferta Nr 10 – Bialmed Sp. z o. o. ,  ul. Marii Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska,
                          – oferta otrzymała 84, 13 pkt.

żadna  z  ofert  nie  została  odrzucona  i  żaden  Wykonawca,  który  złożył  ofertę  nie  został  wykluczony  z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Część XVI –   Sprzęt medyczny jednorazowego użytku – cz. a),   –  wpłynęły 2 oferty:
Oferta nr 14 - BOXMET MEDICAL Sp. z o. o., Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce, 
                          – oferta otrzymała 100, 00 pkt.



Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.
W postępowaniu przetargowym na część XVI została złożona jeszcze jedna oferta:
Oferta nr 4 - MEDLINE Sp. z o. o. , ul. Fabryczna 17,  65-410 Zielona Góra,
                          – oferta otrzymała 85, 22 pkt.

żadna  z  ofert  nie  została  odrzucona  i  żaden  Wykonawca,  który  złożył  ofertę  nie  został  wykluczony  z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Część XVII –   Sprzęt medyczny jednorazowego użytku – cz. b),   –  wpłynęły 2 oferty:
Oferta nr 4 - MEDLINE Sp. z o. o. , ul. Fabryczna 17,  65-410 Zielona Góra,
                          – oferta otrzymała 100, 00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.
W postępowaniu przetargowym na część XVII została złożona jeszcze jedna oferta:
Oferta nr 14 - BOXMET MEDICAL Sp. z o. o., Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce, 
                          – oferta otrzymała 87, 31 pkt.

żadna  z  ofert  nie  została  odrzucona  i  żaden  Wykonawca,  który  złożył  ofertę  nie  został  wykluczony  z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Część XVIII –   Sprzęt medyczny - Kapnometry   – wpłynęła 1 oferta:   
Oferta nr 4 - MEDLINE Sp. z o. o. , ul. Fabryczna 17,  65-410 Zielona Góra,
                        – oferta otrzymała 100, 00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

 Umowy o sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.
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