
Ogłoszenie nr 500210372-N-2018 z dnia 03-09-2018r. 
 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba:  
Dostawy produktów zużywanych w procesach sterylizacji 

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: 
obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: 
zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
nie 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak  
Numer ogłoszenia: 566694-N-2018 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak  
Numer ogłoszenia: 500129956-N-2018 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba, Krajowy numer 
identyfikacyjny 86830700000, ul. ul. Bytomska  62, 41940   Piekary Śląskie, woj. śląskie, państwo 
Polska, tel. 323 934 100, e-mail przatarg@urazowka.piekary.pl, faks 323 934 141.  
Adres strony internetowej (url): http://urazowka.piekary.pl  
Adres profilu nabywcy: http://urazowka.piekary.pl  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Inny: SP ZOZ 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Dostawy produktów zużywanych w procesach sterylizacji 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  
SZP.270-23/2018 
II.2) Rodzaj zamówienia:  
Dostawy 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:  
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów zużywalnych w procesach sterylizacji na 
zasadach opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia została podzielony na 13 części 
dalej zwanye „Pakietami” szczegółowo opisanych w załączniku nr 4 do SIWZ. -Zamawiający nie 
dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani nie wymaga składania ofert wariantowych; - 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne całe pakiety; - Zamawiający 
dopuszcza możliwość składania ofert w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. - Zamówienia 
dokonywane są, na podstawie pisemnych zamówień cząstkowych, przekazywanych wykonawcy za 
pomocą poczty elektronicznej lub faksu lub pisemnie; Kod CPV: - 33191100-6 - Urządzenia 
sterylizujące 
II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części:  
tak 



II.5) Główny Kod CPV: 33191100-6 
 
Dodatkowe kody CPV: 33191100-6 
 
SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 
III.3) Informacje dodatkowe:  
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
CZĘŚĆ NR: 1    
NAZWA: Pakiet nr 1 
Postępowanie / część zostało unieważnione 
tak 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
W ramach ww. Pakietu nie złożono żadnej oferty. Mając powyższe na względzie uznać należy,  
iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy 
pzp, jako, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od wykonawcy niepodlegającego 
wykluczeniu. 
 
CZĘŚĆ NR: 2    
NAZWA: Pakiet nr 2 
Postępowanie / część zostało unieważnione 
tak 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
W ramach ww. Pakietu nie złożono żadnej oferty. Mając powyższe na względzie uznać należy,  
iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy 
pzp, jako, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od wykonawcy niepodlegającego 
wykluczeniu. 
 
CZĘŚĆ NR: 3    
NAZWA: Pakiet nr 3 
Postępowanie / część zostało unieważnione 
tak 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
W ramach ww. Pakietu, wszystkie złożone oferty zostały odrzucone. Mając powyższe na względzie 
uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 
pkt. 1 ustawy pzp, jako, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od wykonawcy 
niepodlegającego wykluczeniu. 
 
CZĘŚĆ NR: 4    
NAZWA: Pakiet nr 4 
Postępowanie / część zostało unieważnione 
tak 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
W ramach ww. Pakietu nie złożono żadnej oferty. Mając powyższe na względzie uznać należy,  
iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy 
pzp, jako, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od wykonawcy niepodlegającego 
wykluczeniu. 
 



CZĘŚĆ NR: 5    
NAZWA: Pakiet nr 5 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/08/2018  
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 2800.00  
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  4  
w tym:  
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4  
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie 
 
Nazwa wykonawcy: Media - MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Email wykonawcy:  
Adres pocztowy: ul. Promienistych 7  
Kod pocztowy: 31-481  
Miejscowość: Kraków  
Kraj/woj.: małopolskie  
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 
nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 
nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3024.00  
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3024.00  
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8118.00  
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
nie 
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom:  
IV.8) Informacje dodatkowe: 
 
CZĘŚĆ NR: 6    
NAZWA: Pakiet nr 6 
Postępowanie / część zostało unieważnione 
tak 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
W ramach ww. Pakietu, wszystkie złożone oferty zostały odrzucone. Mając powyższe na względzie 
uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 



pkt. 1 ustawy pzp, jako, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od wykonawcy 
niepodlegającego wykluczeniu. 
 
CZĘŚĆ NR: 7    
NAZWA: Pakiet nr 7 
Postępowanie / część zostało unieważnione 
tak 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
W ramach ww. Pakietu cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi 
przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy pzp, jako,  
że cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający nie może zwiększyć tej 
kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej. 
 
CZĘŚĆ NR: 8    
NAZWA: Pakiet nr 8 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/08/2018  
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 6240.00  
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  3  
w tym:  
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3  
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie 
 
Nazwa wykonawcy: Sterigat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Email wykonawcy:  
Adres pocztowy: ul. Zaściankowa 50 lok.1  
Kod pocztowy: 02-989  
Miejscowość: Warszawa  
Kraj/woj.: mazowieckie  
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 
nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 
nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6739.20  
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6739.20  
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10627.20  
Waluta: PLN 



IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
nie 
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom:  
IV.8) Informacje dodatkowe: 
 
CZĘŚĆ NR: 9    
NAZWA: Pakiet nr 9 
Postępowanie / część zostało unieważnione 
tak 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
W ramach ww. Pakietu, wszystkie złożone oferty zostały odrzucone. Mając powyższe na względzie 
uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 
pkt. 1 ustawy pzp, jako, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od wykonawcy 
niepodlegającego wykluczeniu. 
 
CZĘŚĆ NR: 10    
NAZWA: Pakiet nr 10 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/08/2018  
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 57400.00  
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  1  
w tym:  
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie 
 
Nazwa wykonawcy: MEDICAM Marcin Baltaziak  
Email wykonawcy:  
Adres pocztowy: ul. Ułańska 12C lok.2  
Kod pocztowy: 42-600  
Miejscowość: Tarnowskie Góry  
Kraj/woj.: śląskie  
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 
nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 
nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 61992.00  



Oferta z najniższą ceną/kosztem 61992.00  
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 61992.00  
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
nie 
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom:  
IV.8) Informacje dodatkowe: 
 
CZĘŚĆ NR: 11    
NAZWA: Pakiet nr 11 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/08/2018  
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 47608.50  
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  1  
w tym:  
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0  
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie 
 
Nazwa wykonawcy: Johnson & Johnson Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Email wykonawcy:  
Adres pocztowy: ul. Iłżecka 24  
Kod pocztowy: 02-135  
Miejscowość: Warszawa  
Kraj/woj.: mazowieckie  
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 
nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 
nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 51417.18  
Oferta z najniższą ceną/kosztem 51417.18  
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 51417.18  
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
nie 
 



Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom:  
IV.8) Informacje dodatkowe: 
 
CZĘŚĆ NR: 12    
NAZWA: Pakiet nr 12 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/08/2018  
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 2440.00  
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  3  
w tym:  
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3  
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie 
 
Nazwa wykonawcy: AMED Biuro Techniczno-Handlowe Andrzej Abramczyk  
Email wykonawcy:  
Adres pocztowy: ul. Słowikowskiego 39  
Kod pocztowy: 05-090  
Miejscowość: Raszyn  
Kraj/woj.: mazowieckie  
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 
nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 
nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2635.20  
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2635.20  
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3024.00  
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
nie 
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom:  
IV.8) Informacje dodatkowe: 
 
CZĘŚĆ NR: 13    
NAZWA: Pakiet nr 13 
Postępowanie / część zostało unieważnione 



tak 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
W ramach ww. Pakietu nie złożono żadnej oferty. Mając powyższe na względzie uznać należy,  
iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy 
pzp, jako, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od wykonawcy niepodlegającego 
wykluczeniu. 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA 
Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 
 
IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 
zamówienia jest zgodne z przepisami.  
  
 


