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Ogłoszenie o wyniku postępowania – zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

 

Wykonawcy 
Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego – www.biziel.umk.pl dnia 15.04.2022 
 

1. Zamawiający: 

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy; ul. Ujejskiego 75  85-168 Bydgoszcz 

NIP: 9532582266, REGON: 340517145 

Telefon: (52) 36-55-495, (52) 36-55-352. 

Faks: (52) 36-55-752. 

Strona internetowa  Zamawiającego: www.biziel.umk.pl , e-mail: przetargi@biziel.pl 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00 

2. Opis i oznaczenie postępowania 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych (PZP) z dnia 11 września 2019 r. z zastosowaniem art. 139 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: 

Asortyment stosowany do zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii, laryngologii, laparoskopii, ortopedii 

CPV: 33162000-3, 33140000-3 

Nr sprawy: NZZ/64/P/21 

 
Krótki opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do siedziby zamawiającego asortymentu stosowanego do zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii, 

laryngologii, laparoskopii, ortopedii w zakresie niżej wymienionych grup: 

Grupa 1 – Trokary optyczne   CPV: 33141642-2; Grupa 2 – Nożyczki, ssaki laparoskopowe jednorazowe   CPV: 33162200-5; Grupa 3 – Dreny do pompy 
laparoskopowej   CPV: 33141640-8; Grupa 4 – Cystostomy   CPV: 33141200-2, 33141240-4; Grupa 5 – Ostrza do piły Linvatec   CPV: 33141411-4; Grupa 

6 – Igły do szycia łąkotki   CPV: 33141128-3; Grupa 7 – Narzędzia do mikrochirurgii    CPV: 33169000-2; Grupy 8 – Materiały opatrunkowe na blok 

operacyjny   CPV: 33141110-4; Grupa 9 – Zgłębnik żołądkowy   CPV: 33141200-2; Grupa 10 – Shunt szyjny   CPV: CPV: 33141620-2, 33140000-3; 
Grupa 11 – Wkręty kaniulowane z podkładkami   CPV: 33140000-3; Grupa 12 – Żel sterylny w saszetkach   CPV: 33600000-6; Grupa 13 – Asortyment 

elektrochirurgiczny - końcówki robocze do noża harmonicznego wraz z dzierżawą generatorów   CPV: 33161000-6, 33141411-4; Grupa 14 – Kolano 

jednoprzedziałowe   CPV: 33183100-7; Grupa 15 – Kotwice bezwęzłowe   CPV: 33183100-7; Grupa 16 – Pierścienie do mikrozespoleń naczyń 
krwionośnych   CPV: 33141120-7; Grupa 17 – Wielorazowe klipsy do czasowego zamykania naczyń dedykowane laparoskopii   CPV: 33141122-1; Grupa 

18 – Powlekana nić syntetyczna pleciona wchłanialna z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego   CPV: 33141121-4; Grupa 19 – Trokary   CPV: 

33141642-2; Grupa 20 – Imadła laparoskopowe   CPV: 33162200-5; Grupa 21 – Termosy do laparoskopii   CPV: 33162200-5; Grupa 22 – Obłożenia  do 
zabiegów operacyjnych   CPV: 33141620-2, 33140000-3; Grupa 23 – Siatki przepuklinowe tytanizowane   CPV: 33140000-3; Grupa 24 – Siatki 

przepuklinowe anatomiczne 3D   CPV: 33140000-3 

Działając na podstawie art. 253 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) 

Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty 

3. Wybrana oferta/nazwa Wykonawcy, adres oraz uzasadnienie wyboru oferty 

Zamawiający ogłasza wynik postępowania w zakresie grupy 22 i 24. 

W zakresie grupy 7 i 16 wynik postępowania został ogłoszony 10.03.2022 r. 

W zakresie grupy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23 wynik postępowania został ogłoszony 07.04.2022 r. 

W zakresie pozostałych grup, zamawiający ogłosi wynik postępowania w późniejszym terminie. 

Faktyczne: 

Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. Oferta Wykonawcy 

jest najkorzystniejsza, bowiem przedstawia najwyższy bilans spośród kryteriów określonych w SWZ. Wykonawca spełnił także wszystkie 

warunki i wymogi określone w SWZ. 

Prawne: 

Zamawiający wybrał ofertę na podstawie przepisu art. 239 ust. 1 ustawy PZP - „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia”. 

 

Grupa 22: Oferta 13 – Skamex Sp. z o.o.; ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź 

Grupa 24: Oferta 9 – Medtronic Poland Sp. z o.o.; ul. Polna 11, 00-633 Warszawa 

4. Cena wybranej oferty 

Grupa 22: 79 693,20 zł.; Grupa 24: 62 640,00 zł. 

5. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert 

Nr  

grupy 

Numer oferty 

Nazwa /firma/adres Wykonawcy 

Liczba pkt. % w 

kryterium „Cena” 

Waga kryterium – 60% 

Liczba pkt. % w kryterium 

„Termin realizacji bieżącego zamówienia”  

Waga kryterium – 40% 

Suma pkt. 

% 

22 

Oferta nr 13 

Skamex Sp. z o.o.; ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź 
60,00 40,00 100 

Oferta nr 15 

Konsorcjum: Citonet-Bydgoszcz Sp. z o.o.; ul. Wyścigowa 7, 85-740 Bydgoszcz jako 

lider wraz z Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.; ul. Żółkiewskiego 

20/26, 87-100 Toruń jako członek 

36,75 40,00 76,75 

 

Nr  

grupy 

Numer oferty 

Nazwa /firma/adres Wykonawcy 

Liczba pkt. % w 

kryterium „Cena” 

Waga kryterium – 60% 

Liczba pkt. % w kryterium 

„Termin uzupełnienia depozytu”  

Waga kryterium – 40% 

Suma pkt. 

% 

24 

Oferta nr 7 

Bard Poland Sp. z o.o.; ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa 
60,00 0,00 60,00 

Oferta nr 9 

Medtronic Poland Sp. z o.o.; ul. Polna 11, 00-633 Warszawa 
39,31 40,00 79,31 

Oferta nr 15 

Konsorcjum: Citonet-Bydgoszcz Sp. z o.o.; ul. Wyścigowa 7, 85-740 Bydgoszcz jako 

lider wraz z Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.; ul. Żółkiewskiego 

20/26, 87-100 Toruń jako członek 

31,67 40,00 71,67 

http://www.biziel.umk.pl/
www.biziel.umk.pl
przetargi@biziel.pl


6. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone/którzy zostali wykluczeni – uzasadnienie faktyczne i prawne 

Med Concept Julia Burdzel; ul. Lipowa 87, 95-082 Chechło Drugie – 11.04.2022 r. 

Zamawiający działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5, ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) z dnia 11 września 2019 r. – 

odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający w grupie 22 – Obłożenia  do zabiegów operacyjnych 

wymagał: 

Włóknina pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, wytrzymała na rozdarcia, co najmniej dwuwarstwowa z 

padem chłonnym lub trójwarstwowa na całej powierzchni…”. Ponieważ z załączonych do oferty podmiotowych środków dowodowych nie 

wynika jednoznacznie, że zaoferowane obłożenia posiadają ww. parametry – załączona do oferty karta produktowa zawiera w sobie treści 

(graficzna i opisowa), które pozostają w sprzeczności co do potwierdzenia wymaganych parametrów, zamawiający wystąpił do 

wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty w tym zakresie. Pomimo upływu terminu na spełnienie żądania, wykonawca nie 

potwierdził, że oferowane obłożenia są zgodne z wymogami określonym w SWZ. 

Zatem zamawiający uznaje, że oferowany produkt jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia wymaganym przez zamawiającego. 

7. Unieważnienie postępowania – uzasadnienie faktyczne i prawne 

Zamawiający informację o unieważnieniu postępowania zamieścił w ogłoszeniu o wyniku z postępowania z 10.03.2022 r. 

 

Zamawiający informuje,  że zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem 

art. 577, może zawrzeć umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, tj. 26.04.2022 r. 

W  przypadku umów  zawieranych w  formie  papierowej Zamawiający zaprasza  w  ww. terminach w  godz. 10.00 – 14.00 do swojej 

siedziby celem podpisania umowy. 

 

Zamawiający 


