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NOZ – 3311/ 50 /                /14
                                     WG  ROZDZIELNIKA 

Nr  sprawy: NOZ -  06 /  14     

                              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  2013 roku poz. 907 z późn. zm.) 
– zwanej dalej „ustawa Pzp” - uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych i 
wyrobów medycznych do Zamawiającego w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 8, rozstrzygnęło przetarg 
dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert.

Do dnia 16.05.2014 r. do godz. 09:00 wpłynęło 17 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 i 
wybrał nw oferty jako najkorzystniejsze na poszczególne części:

Część I –   Leki i płyny infuzyjne   – wpłynęła 1 oferta:
Oferta nr 7 - 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 II –   Narkotyki   – wpłynęła 1 oferta:     
Oferta nr 7 – 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 13 – 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)    – wpłynęła 1 oferta: 
Oferta nr 15 – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ANMAR Sp. z o. o. Sp. K. , 
                          ul. Bławatków 6, 43-100 Tychy,   
                      – oferta otrzymała 100, 00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

Część V –   Szyny Kramera   – wpłynęło 5 ofert:
Oferta nr 12 – Bialmed Sp. z o. o. ,  ul. Marii Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska, 
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                        – oferta otrzymała 100, 00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.
W postępowaniu przetargowym na część V zostały złożone jeszcze cztery oferty:
Oferta nr 3 – P P H U Specjał Sp. z o. o. , ul. Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa. 
                       – oferta otrzymała 93, 22 pkt.
Oferta nr 8 – NOVAMED Sp. z o. o., ul. Traktorowa 143, 91-203 Łódź,  

 – oferta otrzymała 84, 34 pkt.
Oferta nr 13 – Armed Dystrybucja Sprzętu Medycznego, 
                         ul. Kopernika 19 A, 28 – 100 Busko Zdrój,

 – oferta otrzymała 99, 19 pkt.
Oferta nr 15 – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ANMAR Sp. z o. o. Sp. K. , 
                         ul. Bławatków 6, 43-100 Tychy,   

 – oferta otrzymała 92, 81 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 16 - Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o. o., 
                       ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze,
                       – oferta otrzymała 100, 00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.
W postępowaniu przetargowym na część VI zostały złożone jeszcze trzy oferty:
Oferta nr 14 - ULTRA-MED Sp. z o. o., ul. J. Kossaka 49, 20-358 Lublin,
 – oferta otrzymała 70, 03 pkt.
Oferta nr 17 – POLMIL Sp. z o. o. S. K.A., ul. Przemysłowa 8,  85-315 Bydgoszcz,
 – oferta otrzymała 97, 06 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 6 – Paramedica Polska Sp. z o. o. Sp. K., ul. Żołny 11, 02-815 Warszawa,
                         – oferta otrzymała 100, 00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

Część VIII –   Środki dezynfekcyjne  – a) – wpłynęła 2 oferta:
Oferta Nr 4 – MEDILAB Sp. z o. o., ul. Wysockiego 6 c, 03-371 Warszawa,
                          – oferta otrzymała 100, 00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

Część IX – Środki dezynfekcyjne – b) – wpłynęła 1 oferta:
Oferta nr 2 – „GREENPOL” Instytut Kształtowania Środowiska 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.

Część X –   Rękawice   – wpłynęły 2 oferty:      
Oferta Nr 10 – ABOOK Sp. z o. o., ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa,
                        – oferta otrzymała 100, 00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.
W postępowaniu przetargowym na część X została złożona jeszcze jedna oferta:
Oferta nr 11 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTERGOS  Sp. z o. o.,  
                       ul. Legionów 59 a, 43-300 Bielsko-Biała, 
                          – oferta otrzymała 99, 50 pkt.



Oferta nie została odrzucona i Wykonawca, który złożył tę ofertę nie został wykluczony z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego.

Część XI –   Sprzęt medyczny – cz. a),   – wpłynęła 1 oferta:
Oferta nr 6 – Paramedica Polska Sp. z o. o. Sp. K., ul. Żołny 11, 02-815 Warszawa,
                         – oferta otrzymała 100, 00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

Część XII –   Sprzęt medyczny – cz. b),   – wpłynęła 1 oferta:
Oferta nr 15 – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ANMAR Sp. z o. o. Sp. K. ,
                          – oferta otrzymała 100, 00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

Część XIII –   Sprzęt medyczny – cz. c)   – wpłynęły 2 oferty:   
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.

Natomiast  Oferta nr 6 złożona przez Paramedica Polska Sp. z o. o. Sp. K., ul. Żołny 11,
02-815 Warszawa została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp ponieważ, jej treść nie 
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie:
Zamawiający w części XII w poz. 2 załącznika nr 2 do SIWZ wymagał od Wykonawców 
zaproponowania układu oddechowego jednorazowego użytku dla dorosłych, jednoramiennego do 
respiratora transportowego Pneu Pac czystego biologicznie o długości 1,6 m. 
Natomiast Wykonawca w swojej ofercie złożonej 15 maja 2014 roku zaoferował przewód pacjenta do 
respiratorów Pac i Pneupac. 
Zaproponowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest niezgodny z wymaganiami 
Zamawiającego zawartymi w SIWZ,  w związku z powyższym oferta na Część XIII zostaje zostaje 
odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

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

Część XV –   Sprzęt medyczny – cz. e)   –  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 XVI –   Jednorazowa odzież i pościel medyczna,   – wpłynęły 3 oferty:
Oferta nr 13 – 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 XVI została złożona jeszcze dwie oferty:
Oferta nr 14 - ULTRA-MED Sp. z o. o., ul. J. Kossaka 49, 20-358 Lublin,
                         – oferta otrzymała 64, 36 pkt.
Oferta nr 17 – POLMIL Sp. z o. o. S. K.A., ul. Przemysłowa 8,   85-315 Bydgoszcz,
                          – oferta otrzymała 78, 62 pkt.
Oferty nie zostały odrzucone i Wykonawcy, który złożyli te oferty nie zostali wykluczeni z postępowania 



o udzielenie zamówienia publicznego.

Część XVII –   Sprzęt medyczny jednorazowego użytku – cz. a),   –  wpłynęły 2 oferty:
Oferta nr 1 – 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 6 – Paramedica Polska Sp. z o. o. Sp. K., ul. Żołny 11, 02-815 Warszawa,
                         – oferta otrzymała 91, 29 pkt.
Oferta nie została odrzucona i Wykonawca, który złożył tę ofertę nie został wykluczony z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego.

Część XVIII –   Sprzęt medyczny jednorazowego użytku – cz. b),   –  wpłynęła 1 oferty:
Oferta nr 1 – 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.

Część XIX –   Sprzęt medyczny - Kapnometry   – wpłynęła 1 oferta:   
Oferta nr 1 - 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.

Część XX –   Sprzęt medyczny – ukł. oddechowe z nawilżaczem,   –  wpłynęły 2 oferty:
Oferta nr 5 – NZ Techno Sp. z o. o.,  ul. Berneńska 5 a, 03-976 Warszawa,
                          – oferta otrzymała 100, 00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.
W postępowaniu przetargowym na część XVIII została złożona jeszcze jedna oferta:
Oferta nr 9 – PROMED S. A., ul. Krajewskiego 1 B , 01-520 Warszawa, 
                        – oferta otrzymała 92, 19 pkt.
Oferta nie została odrzucona i Wykonawca, który złożył tę ofertę nie został wykluczony z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego.

ZATWIERDZIŁ
                   Dyrektor

Zdzisław Kulesza

                   
  
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z  2013 roku poz. 907 z 
późn. zm.) żądamy odwrotnego potwierdzenia otrzymania pisma przesłanego faksem w dniu dzisiejszym pod nr faks: 
(81)  533-78-00
- ilość stron ..................................................
- data otrzymania ..........................................
- pieczęć i podpis adresata ............................


	WOJEWÓDZKIE  POGOTOWIE  RATUNKOWE  
	SP ZOZ W LUBLINIE

