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SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

 

 

EP/220/91/2019/13                                                              Szczecin, dnia 20.11.2019 r. 
 

 
ZAWIADOMIENIE  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla zadania nr 1-14 

 
dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy: EP/220/91/2019 pn. Dostawa jednorazowych i 

wielorazowych wyrobów medycznych do zabiegów endoskopowych dla SPWSZ w 
Szczecinie 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2019, poz. 1843) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 

4 jako Zamawiający, po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert w tym postępowaniu informuje, że: 

 
 

Zadanie nr 1 
W przedmiotowym postępowaniu na zadanie nr 1 złożono 1 ofertę 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 
kierował się kryterium: cena- 60%, parametry jakościowe  - 40%;  

Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną formułą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

– rozdział XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Nr 

oferty 
Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy Cena oferty brutto 

Ocena 
punktowa 

6 
OLYMPUS  Polska Sp. z o.o. 
ul. Wynalazek 1 

02-677 Warszawa 

64 350,00 zł netto 

69 498,00 zł brutto 

100,00 
w tym: 
cena                                 - 60,00 
parametry jakościowe – 40,00 
 

 

Oferta nr 6 Wykonawcy OLYMPUS  Polska Sp. z o.o., zgodnie z Art. 91 ust. 1 ustawy Pzp jest ofertą 
najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ i spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 
 

Zadanie nr 2 

W przedmiotowym postępowaniu na zadanie nr 2 złożono 1 ofertę 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

kierował się kryterium: cena- 60%, parametry jakościowe  - 40%;  
Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną formułą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

– rozdział XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Nr 

oferty 

Nazwa, siedziba i adres 

Wykonawcy 
Cena oferty brutto 

Ocena 

punktowa 

6 

OLYMPUS  Polska Sp. z o.o. 

ul. Wynalazek 1 
02-677 Warszawa 

143 950,00 zł netto 

155 466,00 zł brutto 

100,00 
w tym: 
cena                               - 60,00 
parametry jakościowe – 30,00 
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Oferta nr 6 Wykonawcy OLYMPUS  Polska Sp. z o.o., zgodnie z Art. 91 ust. 1 ustawy Pzp jest ofertą 

najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ i spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 
 

ZADANIE NR 3 
W przedmiotowym postępowaniu na zadanie nr 3 złożono 1 ofertę 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 
kierował się kryterium: cena- 60%, parametry jakościowe  - 40%;  

Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną formułą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

– rozdział XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Nr 

oferty 

Nazwa, siedziba i adres 

Wykonawcy 
Cena oferty brutto 

Ocena 
punktowa 

6 
OLYMPUS  Polska Sp. z o.o. 
ul. Wynalazek 1 

02-677 Warszawa 

81 990,00 zł netto 

88 549,20 zł brutto 

100,00 
w tym: 
cena                                 - 60,00 
parametry jakościowe – 40,00 
 

Oferta nr 6 Wykonawcy OLYMPUS  Polska Sp. z o.o., zgodnie z Art. 91 ust. 1 ustawy Pzp jest ofertą 

najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ i spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

 
ZADANIE NR 4 

W przedmiotowym postępowaniu na zadanie nr 4 złożono 1 ofertę 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 
kierował się kryterium: cena- 60%, parametry jakościowe  - 40%;  

Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną formułą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
– rozdział XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Nr 
oferty 

Nazwa, siedziba i adres 
Wykonawcy 

Cena oferty brutto 
Ocena 

punktowa 

6 

OLYMPUS  Polska Sp. z o.o. 

ul. Wynalazek 1 

02-677 Warszawa 

7 540,00 zł netto 
8 143,20 zł brutto 

100,00 
w tym: 
cena                                 - 60,00 
parametry jakościowe – 40,00 
 

Oferta nr 6 Wykonawcy OLYMPUS  Polska Sp. z o.o., zgodnie z Art. 91 ust. 1 ustawy Pzp jest ofertą 
najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ i spełnia warunki udziału w 

 

ZADANIE NR 5 
W przedmiotowym postępowaniu na zadanie nr 5 złożono 1 ofertę 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 
kierował się kryterium: cena- 60%, parametry jakościowe  - 40%;  

Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną formułą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

– rozdział XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

. 

Nr 

oferty 
Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy Cena oferty brutto 

Ocena 
punktowa 

4 

Boston Scientific Polska Sp. z o.o. 

Al. Jana Pawła II 22 
00-133 Warszawa 

70 820,00 zł netto 
76 485,60 zł brutto 

100,00 
w tym: 
cena                                 - 60,00 
parametry jakościowe – 40,00 

 

Oferta nr 4 Wykonawcy Boston Scientific Polska Sp. z o.o. zgodnie z Art. 91 ust. 1 ustawy Pzp jest 
ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ i spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 
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ZADANIE NR 6 

W przedmiotowym postępowaniu na zadanie nr 6 złożono 1 ofertę 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

kierował się kryterium: cena- 60%, parametry jakościowe  - 40%;  
Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną formułą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

– rozdział XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Nr 

oferty 
Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy Cena oferty brutto 

Ocena 
punktowa 

4 

Boston Scientific Polska Sp. z o.o. 

Al. Jana Pawła II 22 
00-133 Warszawa 

37 250,00 zł netto 

40 230,00 zł brutto 

99,30 
w tym: 
cena                                 - 60,00 
parametry jakościowe –  39,30 

 

Oferta nr 4 Wykonawcy Boston Scientific Polska Sp. z o.o. zgodnie z Art. 91 ust. 1 ustawy Pzp jest 

ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ i spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 
 

ZADANIE NR 7 
W przedmiotowym postępowaniu na zadanie nr 7 złożono 1 ofertę 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 
kierował się kryterium: cena- 60%, parametry jakościowe  - 40%;  

Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną formułą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

– rozdział XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Nr 

oferty 
Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy Cena oferty brutto 

Ocena 
punktowa 

2 

Anna – Medical  

Anna i Robert Martyniuk Spółka Cywilna 

ul. Wita Stwosza 5 
85-790 Bydgoszcz 

55 300,64 zł netto 

59 724,69 zł brutto 

100,00 

w tym: 
cena                                 - 60,00 
parametry jakościowe – 40,00 

 

Oferta nr 2 Wykonawcy Anna – Medical Anna i Robert Martyniuk Spółka Cywilna zgodnie z Art. 91 

ust. 1 ustawy Pzp jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ i 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
Zadanie nr 8 

W przedmiotowym postępowaniu na zadanie nr 8 złożono 1 ofertę 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 
kierował się kryterium: cena- 60%, parametry jakościowe  - 40%;  

Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną formułą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
– rozdział XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Nr 
oferty 

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy Cena oferty brutto 
Ocena 

punktowa 

5 

Hammermed Medical Polska  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka komandytowa 

ul. Kopcińskiego 69/71 
90-032 Łódź 

47 115,00 zł netto 

50 884,20 zł brutto 

100,00 
w tym: 
cena                                 - 60,00 
parametry jakościowe – 40,00 

 

Oferta nr 5 Wykonawcy Hammermed Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa zgodnie z Art. 91 ust. 1 ustawy Pzp jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie 
kryterium oceny ofert określonych w SIWZ i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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Zadanie nr 9 

W przedmiotowym postępowaniu na zadanie nr 9 złożono 1 ofertę 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 
kierował się kryterium: cena- 60%, parametry jakościowe  - 40%;  

Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną formułą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
– rozdział XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Nr 
oferty 

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy Cena oferty brutto 
Ocena 

punktowa 

5 

Hammermed Medical Polska  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka komandytowa 

ul. Kopcińskiego 69/71 
90-032 Łódź 

87 795,00 zł netto 
94 818,60 zł brutto 

100,00 
w tym: 
cena                                - 60,00 
parametry jakościowe – 40,00 

 

Oferta nr 5 Wykonawcy Hammermed Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa zgodnie z Art. 91 ust. 1 ustawy Pzp jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie 
kryterium oceny ofert określonych w SIWZ i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
ZADANIE NR 10  

W przedmiotowym postępowaniu na zadanie nr 10 złożono 1 ofertę 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 
kierował się kryterium: cena- 60%, parametry jakościowe  - 40%;  

Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną formułą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
– rozdział XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Nr 
oferty 

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy Cena oferty brutto 
Ocena 

punktowa 

5 

Hammermed Medical Polska  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka komandytowa 

ul. Kopcińskiego 69/71 
90-032 Łódź 

192 400,00 zł netto 
207 792,00 zł brutto 

100,00 

w tym: 
cena                                - 60,00 
parametry jakościowe – 40,00 

 

Oferta nr 5 Wykonawcy Hammermed Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa zgodnie z Art. 91 ust. 1 ustawy Pzp jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie 
kryterium oceny ofert określonych w SIWZ i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
ZADANIE NR 11  

W przedmiotowym postępowaniu na zadanie nr 11 złożono 1 ofertę 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 
kierował się kryterium: cena- 60%, parametry jakościowe  - 40%;  

Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną formułą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
– rozdział XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Nr 
oferty 

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy Cena oferty brutto 
Ocena 

punktowa 

5 

Hammermed Medical Polska  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka komandytowa 

ul. Kopcińskiego 69/71 
90-032 Łódź 

63 305,00 zł netto 

68 369,40 zł brutto 

100,00 
w tym: 
cena                                - 60,00 
parametry jakościowe – 40,00 

 

Oferta nr 5 Wykonawcy Hammermed Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa zgodnie z Art. 91 ust. 1 ustawy Pzp jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie 
kryterium oceny ofert określonych w SIWZ i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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ZADANIE NR 12  

W przedmiotowym postępowaniu na zadanie nr 12 złożono 2 oferty 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 
kierował się kryterium: cena- 60%, parametry jakościowe  - 40%;  

Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną formułą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
– rozdział XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Nr 
oferty 

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy Cena oferty brutto 
Ocena 

punktowa 

3 

SUN -MED Spółka Cywilna  

Dominik Siekierski Sławomir Naparty 
ul. Franciszkańska 104/112 

91-845 Łódź 

21 525,00 zł netto 
23 247,00 zł brutto 

90,00 
w tym: 
cena                                - 60,00 
parametry jakościowe – 30,00 

 

5 

Hammermed Medical Polska  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa 

ul. Kopcińskiego 69/71 
90-032 Łódź 

44 950,00 zł netto 
48 546,00 zł brutto 

63,73 
w tym: 
cena                        -   28,73 
parametry jakościowe – 35,00 

 

Oferta nr 3 Wykonawcy SUN -MED Spółka Cywilna Dominik Siekierski Sławomir Naparty zgodnie z 
Art. 91 ust. 1 ustawy Pzp jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w 

SIWZ i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
ZADANIE NR 13  

W przedmiotowym postępowaniu na zadanie nr 13 złożono 1 ofertę 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

kierował się kryterium: cena- 60%, parametry jakościowe  - 40%;  

Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną formułą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
– rozdział XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Nr 
oferty 

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy Cena oferty brutto 
Ocena 

punktowa 

1 
Varimed Sp. z o.o. 
ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U 

50-442 Wrocław 

31 250,00 zł netto 
33 750,00 zł brutto 

92,73 
w tym: 
cena                                - 60,00 
parametry jakościowe – 32,73 

 

Oferta nr 1 Wykonawcy Varimed Sp. z o.o. zgodnie z Art. 91 ust. 1 ustawy Pzp jest ofertą 

najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ i spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

 
ZADANIE NR 14  

W przedmiotowym postępowaniu na zadanie nr 14 złożono 1 ofertę 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

kierował się kryterium: cena- 60%, parametry jakościowe  - 40%;  

Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną formułą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
– rozdział XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Nr 
oferty 

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy Cena oferty brutto 
Ocena 

punktowa 

6 

OLYMPUS  Polska Sp. z o.o. 

ul. Wynalazek 1 
02-677 Warszawa 

16 800,00 zł netto 
18 144,00 zł brutto 

100,00 
w tym: 
cena                                - 60,00 
parametry jakościowe – 40,00 
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Oferta nr 6 Wykonawcy OLYMPUS  Polska Sp. z o.o., zgodnie z Art. 91 ust. 1 ustawy Pzp jest ofertą 

najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ i spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 
 

 
DYREKTOR 

Samodzielnego Publicznego 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
                  w Szczecinie 

     Małgorzata Usielska 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


