
 
 

Grudziądz, dnia 07.05.2019 r. 
 

    
                                 

OGŁOSZENIE  

    O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

Znak sprawy: Z/5/PN/19 

 

Dyrektor 

 Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu 

ul. L. Rydygiera 15/17  

 
informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku w zakresie zadań: 2, 6 wybrane 
zostały następujące oferty: 
 
Zadanie  2  Oferta nr 2  Fresenius Medical Care Polska S.A. 

ul. Krzywa 13 
60-118 Poznań  
z ceną: 38.880,00 zł 
 

Zadanie  6  Oferta nr 2  Fresenius Medical Care Polska S.A. 
ul. Krzywa 13 
60-118 Poznań  
z ceną: 36.720,00 zł 

 
Uzasadnienie wyboru: W oparciu o kryterium oceny ofert (cena 100 %) wybrane oferty uzyskały 
maksymalną liczbę punktów w zakresie poszczególnych zadań. 
 
Pozostałe informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych, 
znajdą Państwo w tabelce zamieszczonej poniżej: 
 

Numer 
oferty 

 
WYKONAWCY,   KTÓRZY   

ZŁOŻYLI  OFERTY 
 

 
Cena 

zaoferowanego zadania 

 
Liczba 

punktów 
w kryterium 

cena 

 
Łączna 
liczba 

punktów 

2. Fresenius Medical Care 
Polska S.A. 
ul. Krzywa 13 
60-118 Poznań 

Zadanie 2 – 38.880,00 zł 
Zadanie 6 – 36.720,00 zł 

100,0 
100,0 

100,0 
100,0 

 
Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie pozostałych zadań nastąpi w terminie późniejszym. 
 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały odrzucone następujące 
oferty: 
 oferta nr 22 Wykonawcy Bialmed Sp. z o. o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa w 

zakresie zadania 5: 
Uzasadnienie faktyczne: W zakresie zadania 5 pozycja 2 Zamawiający wymagał zaoferowania 
„Cewnika typu Foley 2-drożny, silikonowany, sterylny CH 12-24, posiadający 4 otwory boczne”, 
natomiast zaoferowany przez Wykonawcę cewnik nie spełnia wymagań postawionych w SIWZ, gdyż 
posiada 2 otwory. Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ w powyższym zakresie. 
Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
 



 
 
 
 oferta nr 5 Wykonawcy CON FUEGO -  Artykuły Medyczne, Katarzyna Sieprawska, ul. Witosa 

9, 39-215 Czarna Warszawa w zakresie zadania 15: 
Uzasadnienie faktyczne: W zakresie zadania 15 pozycja 9 Zamawiający wymagał zaoferowania 
„Worka na wymiociny z podziałką od 10 do 1000 ml (podziałka do 100 ml co 10 ml, od 100 ml – 1000 
ml co 50 ml) przezroczysty wyposażony w wyprofilowany kołnierz oraz zastawkę antyzwrotną, 
umożliwiającą wydostanie się zapachu i treści. Kołnierz tekturowy w kształcie maski z wycięciem- 
zamknięcie worka”, natomiast Wykonawca w formularzu cenowym zadania 15 poz. 9 napisał, iż 
oferuje „worek skalowany od 100 ml – 1500 ml co 100 ml”, co jest niezgodne z wymaganiami 
postawionymi w SIWZ. Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ w powyższym zakresie. 
Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
 

Zamawiający  informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione w zakresie 
zadania 10, 18 i 30. 
Uzasadnienie faktyczne: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt.1. Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
 

Zamawiający informuje, że w wyniku poprawienia oczywistych omyłek pisarskich, o których 
mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 1  Ustawy - Prawo zamówień publicznych, zmianie uległy: 
 cena ofertowa zadania 29 oferty  nr 20:  
cena zadania 29 była: 2.232,26 zł  jest: 2.232,36 zł   
 cena ofertowa zadania 19 oferty  nr 22:  
cena zadania 19 była: 14.604,60 zł jest: 14.601,60 zł 
 
 
Dziękuję Państwu za udział w postępowaniu. 
 
 
 
 
 


