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Żary, 21 czerwca 2021 r. 

Nasz znak: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-12-K-2021  

INFORMACJA NR 4  

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi pn.: „Sukcesywna do-

stawa akcesoriów do witrektomii i operacji usunięcia zaćmy”  

OGŁOSZENIE O WYBORZE W CZĘŚCI  1,4,5,6 

Zadanie nr 1 – „Płyty do zespoleń kostnych” 

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:  

Ofertę nr 4 złożoną przez firmę Stryker Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, z ceną ofertową netto 26 500,00 zł, brutto 28 620,00 zł / 

słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia  00/100.  

Uzasadnienie wyboru oferty:  

Oferta wskazana powyżej zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy PZP uzyskała największą liczbę punk-

tów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia i jest jedyną 

ofertą złożoną w postępowaniu na realizację zadania nr 1. 

KRYTERIA OCENY OFERT:  

CENA (C) 28 620 zł  -   90,00 pkt. 

Czas uzupełniania implantów ( 24godz)   10,00 pkt. 

ŁĄCZNA PUNKTACJA PRZYZNANA OFERCIE  100,00 pkt. 

 

Zadanie nr 4 – „Gwoździe śródszpikowe  do zespoleń kostnych” 

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:  

Ofertę nr 1 złożoną przez firmę Aesculap Chifa Sp. z o.o, ul. Tysiąclecia 14 ,64 -300 Nowy To-

myśl, z ceną ofertową netto 40 040,00 zł, brutto 43 243,20 zł / słownie: czterdzieści trzy tysiące 

dwieście czterdzieści trzy 20100.  

Uzasadnienie wyboru oferty:  

Oferta wskazana powyżej zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy PZP uzyskała największą liczbę punk-

tów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia i jest jedyną 

ofertą złożoną w postępowaniu na realizację zadania nr 4. 

KRYTERIA OCENY OFERT:  

CENA (C) 43 243,20 zł  -   90,00 pkt. 

Czas uzupełniania implantów ( 24godz)   10,00 pkt. 

ŁĄCZNA PUNKTACJA PRZYZNANA OFERCIE  100,00 pkt. 

Zadanie nr 5 – „Zestawy do waporyzatora” 

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:  

Ofertę nr 3 złożoną przez firmę Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 

Warszawa z ceną ofertową netto 15 250,00 zł, brutto 16 470,00 zł / słownie: szesnaście tysięcy 

czterysta siedemdziesiąt  00/100.  

Uzasadnienie wyboru oferty:  

Oferta wskazana powyżej zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy PZP uzyskała największą liczbę punk-

tów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia i jest jedyną 

ofertą złożoną w postępowaniu na realizację zadania nr 5. 

KRYTERIA OCENY OFERT:  

CENA (C) 16 470,00ł  -   90,00 pkt. 

Czas uzupełniania implantów ( 72godz)   00,00 pkt. 

ŁĄCZNA PUNKTACJA PRZYZNANA OFERCIE  90,00 pkt. 
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Zadanie nr 6 – „Materiały higieniczne, obłożenia pola operacyjnego, odzież operacyjna  ”  

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:  

Ofertę nr 2 złożoną przez firmę Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o,ul. Przasnyska 6B 

( wejście C, II p.) ,01-756 Warszawa, z ceną ofertową netto 125 372,00 zł, brutto 135 401,76 zł / 

słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta jeden  76/100.  

Uzasadnienie wyboru oferty:  

Oferta wskazana powyżej zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy PZP uzyskała największą liczbę punk-

tów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia i jest jedyną 

ofertą złożoną w postępowaniu na realizację zadania nr 6. 

KRYTERIA OCENY OFERT:  

CENA (C) 135 401,76 zł  -   60,00 pkt. 

Termin dostaw cząstkowych (do 3 dni)    40,00 pkt. 

ŁĄCZNA PUNKTACJA PRZYZNANA OFERCIE  100,00 pkt. 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 2 I 3 

 

Zamawiający, 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Żarach, na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019 poz. 2019 z późn.zm. – dalej: „ustawa Pzp”) 

udostępnia informację o unieważnieniu postępowania w części nr 2,3  na wykonanie: 

 

Zadania nr 2 - Nośnik antybiotyków do leczenia infekcji ortopedycznych 

Zadania nr 3 - System płyt do kości śródręcza i paliczków blokowanych zmienno-kątowo    

 

WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W TERMINIE  

 

Na wykonanie niniejszych części nie złożono żadnej oferty.  

 

UZASADNIENIE PRAWNE I FAKTYCZNE  

 

Zamawiający w dniu 21 czerwca 2021 r. unieważnił niniejsze postępowanie w odniesieniu do 

części nr 2 i 3  na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy PZP.  

a) Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt. 1 ustawy PZP, 

b) Uzasadnienie faktyczne:  

W odniesieniu do części nr 2 i 3  nie złożono żadnej oferty. Tym samym należy uznać, że zi-

ściła się przesłanka z art. 255 pkt. 1 ustawy PZP, zgodnie z którą Zamawiający unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.  
 

ZATWIERDZIŁ 

Komendant Szpitala 

(zatwierdzenia dokonano na oryginale Zamawiającego) 
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