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Wrocław, dnia 12.01.2020r. 

 
 
 
PN 66/19 – Dostawa drobnego sprzętu medycznego- uzupełnienie 

 

 

 

 

Działając na podstawie art.  93 ust. 3   ustawy PZP, Zamawiający  informuje,  że  

 

I.  zgodnie z  art.  93 ust. 1 pkt.  1 ustawy PZP  Zamawiający   unieważnia  postępowanie  

w zakresie  zadań  5,6,7,27,30,32,46,59,74,79,88,90,100 

W zakresie  tych zadań   nie złożono żadnej    oferty;  

 
 
II. zgodnie z    art.  93 ust. 1 pkt.  4 ustawy PZP  Zamawiający   unieważnia  

postępowanie – w związku z tym, iż  kwota oferty z najniższą ceną  przewyższa kwotę  

jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia - w zakresie: 

 
Zadania nr 1  - Kwota  jaką  zamawiający przeznaczył na  sfinansowanie 
zamówienia  to 3 628,80 zł.  W zakresie  tego zadania  zostały  złożone dwie 
oferty  przez   Zarys International  Group sp. z o.o Sp. K. Zabrze  ul.Pod Borem 18       z    
ceną oferty 5140,80 zł   oraz  Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka Komandytowa  ul. Częstochowska 38/52   z ceną oferty 4147,20 zł. Kwota 
oferty z najniższą ceną  przewyższa  kwotę  przeznaczoną na sfinansowanie 
zamówienia.   
 
Zadania nr 2 - Kwota  jaką  zamawiający przeznaczył na  sfinansowanie 
zamówienia  to 2 721,60 zł.  W zakresie  tego zadania  zostały  złożone dwie 
oferty  przez   Zarys International  Group sp. z o.o Sp. K. Zabrze  ul.Pod Borem 18       z    
ceną oferty 3855,60 zł   oraz  Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka Komandytowa  ul. Częstochowska 38/52   z ceną oferty 4212,00 zł. Kwota 
oferty z najniższą ceną  przewyższa  kwotę  przeznaczoną na sfinansowanie 
zamówienia.   
 
Zadania nr 4 -  Kwota  jaką  zamawiający przeznaczył na  sfinansowanie 
zamówienia 2 916,00 zł.  W zakresie  tego zadania  została   złożona  jedna  
oferta   przez  VYGON  POLSKA SP. Z O.O . WARSZAWA UL. FRANCUSKA 39/6  z       
ceną oferty 3672,00 zł. Kwota oferty z najniższą ceną  przewyższa  kwotę  
przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.   
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Zadania nr 11-  Kwota  jaką  zamawiający przeznaczył na  sfinansowanie 

zamówienia 6 372,00 zł.  W zakresie  tego zadania  zostały    złożone      cztery  

oferty  przez: 

1)  Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  ul. 

Częstochowska 38/52   z ceną oferty 25920,00 zł  

2) KD MEDICAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. 

Legionów 192B , 43-502 Czechowice-Dziedzice z  ceną oferty 11534,40 zł, 

3) Bialmed Sp. z o.o.ul. Kazimierzowska 46/48/35; 02-546 Warszawa z  ceną 

oferty 12636,00 zł, 

4) J. Chodacki, A. Misztal Medica Spółka Jawna ul. Przemysłowa 4A; 59-300 Lubin  

z  ceną  oferty 12960,00 zł  

 Kwota oferty z najniższą ceną  przewyższa  kwotę  przeznaczoną na 

sfinansowanie zamówienia.   

Zadania nr 13 Kwota  jaką  zamawiający przeznaczył na  sfinansowanie 
zamówienia 3 823,20 zł.  W zakresie  tego zadania  zostały    złożone      trzy 
oferty  przez: 
1)  Aero-Medika Sp. z o. o. Ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa   z ceną 
oferty 4536,00 zł  
2) Promed S.A. Ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa z  ceną oferty 
10044,00 zł, 
3) Biameditek Spółka z o.o., ul. Elewatorska 58 15-620 Białystok  z  ceną 
oferty 5508,00 zł,  
 Kwota oferty z najniższą ceną  przewyższa  kwotę  przeznaczoną na 
sfinansowanie zamówienia.   
Zadania nr 15 Kwota  jaką  zamawiający przeznaczył na  sfinansowanie 
zamówienia 14 688,00 zł.  W zakresie  tego zadania  zostały    złożone      cztery 
oferty  przez: 
1)  Aero-Medika Sp. z o. o. Ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa   z ceną 
oferty 18662,40 zł  
2) Promed S.A. Ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa z  ceną oferty 
47520,00zł, 
3) Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  ul. 
Częstochowska 38/52   z ceną oferty 48384,00 zł  
4) AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Spółka Jawna 
ul. Przyrodników 1C, 80-298 Gdańsk  z ceną oferty 19785,60 zł.  
 Kwota oferty z najniższą ceną  przewyższa  kwotę  przeznaczoną na 
sfinansowanie zamówienia.   
 
 
 
Zadania nr 16 Kwota  jaką  zamawiający przeznaczył na  sfinansowanie 
zamówienia 14 688,00 zł.  W zakresie  tego zadania  zostały    złożone      cztery 
oferty  przez: 
1)  Aero-Medika Sp. z o. o. Ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa   z ceną 
oferty 3499,20zł  
2) Promed S.A. Ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa z  ceną oferty 
8262,00zł, 
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3) Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  ul. 
Częstochowska 38/52   z ceną oferty 8424,00 zł  
4) Biameditek Spółka z o.o., Ul. Elewatorska 58 15-620 BIAŁYSTOK z ceną oferty 
3110,40 zł.  
 Kwota oferty z najniższą ceną  przewyższa  kwotę  przeznaczoną na 
sfinansowanie zamówienia.   
 
Zadania nr 19 -  Kwota  jaką  zamawiający przeznaczył na  sfinansowanie 
zamówienia 1771,20 zł.  W zakresie  tego zadania  została   złożona  jedna  
oferta   przez  VYGON  POLSKA SP. Z O.O . WARSZAWA UL. FRANCUSKA 39/6  z       
ceną oferty 2160,00 zł. Kwota oferty z najniższą ceną  przewyższa  kwotę  
przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.   
 
Zadania nr 34 Kwota  jaką  zamawiający przeznaczył na  sfinansowanie 
zamówienia 12 117,60 zł.  W zakresie  tego zadania  została   złożona  jedna  
oferta   przez  JAMRO Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
42-500 Będzin, ul. Małobądzka 186  z       ceną oferty 14320,80 zł. Kwota oferty 
z najniższą ceną  przewyższa  kwotę  przeznaczoną na sfinansowanie 
zamówienia.   
Zadania nr  41- Kwota  jaką  zamawiający przeznaczył na  sfinansowanie 
zamówienia 2 268,00 zł.  W zakresie  tego zadania  została   złożona  jedna  
oferta   przez  VYGON  POLSKA SP. Z O.O . WARSZAWA UL.FRANCUSKA 39/6  z       
ceną oferty 2700,00 zł. Kwota oferty z najniższą ceną  przewyższa  kwotę  
przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.   

Zadania  nr 58  -  Kwota  jaką  zamawiający przeznaczył na  sfinansowanie 
zamówienia 1 684,80 zł.  W zakresie  tego zadania  została   złożona  jedna  
oferta   przez  BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin  z       ceną oferty 
2287,44 zł. Kwota oferty z najniższą ceną  przewyższa  kwotę  przeznaczoną 
na sfinansowanie zamówienia.   
Zadania nr 65 -  Kwota  jaką  zamawiający przeznaczył na  sfinansowanie 
zamówienia 531,90 zł.  W zakresie  tego zadania  została   złożona  jedna  
oferta   przez  Teleflex Polska Sp. z o.o. , ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 
Warszawa z       ceną oferty 1134,00zł. Kwota oferty z najniższą ceną  
przewyższa  kwotę  przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.   
Zadania nr 69 -  Kwota  jaką  zamawiający przeznaczył na  sfinansowanie 
zamówienia  to 2 138,40 zł.  W zakresie  tego zadania  została  złożona   jedna  
oferta   przez   Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 
Komandytowa  ul. Częstochowska 38/52   z ceną oferty 4536,00 zł. Kwota oferty z 
najniższą ceną  przewyższa  kwotę  przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.   
 
Zadania nr 70  -  Kwota  jaką  zamawiający przeznaczył na  sfinansowanie 
zamówienia  to 2 170,80 zł.  W zakresie  tego zadania  została  złożona   jedna  
oferta   przez   Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 
Komandytowa  ul. Częstochowska 38/52   z ceną oferty 6804,00 zł. Kwota 
oferty z najniższą ceną  przewyższa  kwotę  przeznaczoną na sfinansowanie 
zamówienia.   
Zadania nr 80 -  Kwota  jaką  zamawiający przeznaczył na  sfinansowanie 
zamówienia 5 184,00 zł.  W zakresie  tego zadania  została   złożona  jedna  
oferta   przez  Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35; 02-546 
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Warszawa  z       ceną oferty 5832,00 zł. Kwota oferty z najniższą ceną  
przewyższa  kwotę  przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.   
Zadania nr 83 -   Kwota  jaką  zamawiający przeznaczył na  sfinansowanie 
zamówienia 16 200,00 zł.  W zakresie  tego zadania  została   złożona  jedna  
oferta   Michał Nowak, Marzęcice 23, 98-337 Strzelce Wielkie  z       ceną oferty 
18468,00 zł. Kwota oferty z najniższą ceną  przewyższa  kwotę  przeznaczoną 
na sfinansowanie zamówienia.   
 
Zadania nr 85 Kwota  jaką  zamawiający przeznaczył na  sfinansowanie 
zamówienia  to 1 983,96 zł.  W zakresie  tego zadania  zostały  złożono   jedną  
ofertę   przez   Zarys International  Group sp. z o.o Sp. K. Zabrze  ul.Pod Borem 18       

z    ceną oferty 2673,00 zł. Kwota oferty z najniższą ceną  przewyższa  kwotę  
przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia 
Zadania nr 91 Kwota  jaką  zamawiający przeznaczył na  sfinansowanie 
zamówienia 3 240,00 zł.  W zakresie  tego zadania  została   złożona  jedna  
oferta   przez  Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35; 02-546 
Warszawa  z       ceną oferty 3780,00zł. Kwota oferty z najniższą ceną  
przewyższa  kwotę  przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.   
 
 
 
III  

1)   zgodnie z   art.  93 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP  Zamawiający   unieważnia  

postępowanie  w zakresie   Zadania nr 53  w zakresie tego zadania zostały złożone  

oferty   dodatkowej  o takiej samej cenie.   

               W   zakresie zadania nr 53 zostały złożone oferty  dodatkowe     przez 

Wykonawców BIALMED Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35    02-546 Warszawa      

SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź     o takiej samej cenie 518,40  zł, 
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