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Wielospecjalistyczny Szpital Miejski 

im. dr E. Warmińskiego SPZOZ 
Szpitalna 19 
85-826 Bydgoszcz 

Pismo: DZP-270-1-2019/7  Bydgoszcz dnia: 2019-01-30 

do wszystkich Wykonawców 
 

P O W I A D O M I E N I E 

o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Szanowni Państwo, 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze 
prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  
2018 r. poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony na: 

Sukcesywne dostawy siatek chirurgicznych i ginekologicznych 

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: 

Konsorcjum Citonet (lider: CitoNet - Bydgoszcz S.A.) oraz 

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych  S.A. 

Wyścigowa 7 

85-740 Bydgoszcz 

na: 

Siatka do zaopatrywania przepuklin polipropylenowa, makroporowa, niewchłanialna, wielkość oczek 3,00-

4,00 mm2, grubość nici 0,16mm, masa 80 g/m2 (+/-10%) za cenę 19 313.64 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta  najkorzystniejsza  na podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

Nr 
tematu 

Nazwa i adres 
wykonawcy 
(Nr oferty) 

Cena 

System 
ułatwiający 
lokalizację 

siatki 

Opakowanie 
Gramatura 

siatki 
Wytrzymałość/odporność 

siatki na rozerwanie 

Wielkość 
porów 
siatki 

Razem 

2 

Konsorcjum 
Citonet (lider: 

CitoNet - 
Bydgoszcz 
S.A.) oraz 
Toruńskie 
Zakłądy 

  
60,00 

  0,00   20,00   0,00   0,00   0,00   80,00 
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Materiałów 
Opatrunkowych  

S.A. 
Wyścigowa 7  

85-740 
Bydgoszcz 

(3) 

2 

InterConsult 
MD sp. z o.o. 

spółka 
komandytowe 

Księdza 
Brzóski 94 /18 
91-347 Łódz 

(4) 

  
24,34 

  20,00   20,00   0,00   0,00   0,00   64,34 

2 

Aesculap Chifa 
sp. z o.o. 

Tysiąclecia 14  
64-300 Nowy 

Tomyśl 
(2) 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: 

Lp.: 
Nr oferty, nazwa i adres 

wykonawcy: 
Uzasadnienie odrzucenia oferty: 

1 

2 
Aesculap Chifa sp. z o.o. 
Tysiąclecia 14  
64-300 Nowy Tomyśl 

Oferta odrzucona w zadaniu 2 
Wykonawca w zadaniu nr 2 w poz. 1-4 zaoferował siatkę 
polipropylenową do zaopatrywania przepuklin o nazwie 
Premilene Mesh o numerach katalogowych odpowiednio: dla poz. 
1 - 1064425, dla poz.2 - 1064495, dla poz.3 - 1064435, dla poz.4 
1064465. Z dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę na 
wezwanie, po przyporządkowaniu poszczególnych numerów 
katalogowych wymiarom siatek wynika, że rozmiar siatki o 
numerze katalogowym 1064425 (poz.1) wynosi 7,5 cm x 15 cm, 
podczas gdy Zamawiający w tej pozycji (poz.1) wymagał 
zaoferowania siatki w rozmiarze 8 cm x 13 cm, zaś na etapie 
wyjaśniania treści SIWZ rozmiar 7,5 cm x 15 cm nie został przez 
Zamawiającego dopuszczony, ponieważ żaden z Wykonawców o 
to nie wnioskował. Dodatkowo, w dokumentach złożonych przez 
Wykonawcę na wezwanie określono wielkość porów 
zaoferowanej siatki - 0,8 mm, podczas gdy Zamawiający 
wymagał zaoferowania siatki makroporowej, o wielkości oczek 
(porów) 3-4 mm2. Tym samym treść oferty Wykonawcy nie 
odpowiada treści SIWZ i jako taka podlega odrzuceniu. 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania: 

Lp.: Nazwa i adres wykonawcy: Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy: 

0 
 
    
  

 
 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem 

art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 

niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 

mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
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Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 

której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje 

odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w 

terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Zamawiający 


