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Ruda Śląska, dnia 13.05.2022 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W ZAKRESIE PAKIETU 2 I 4/
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W ZAKRESIE PAKIETU NR 1 I 3

1. Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym nr 11/SMRS/22 na dostawę nici chirurgicznych
(otwarcie ofert w dniu 12.04.2022 r.), Zamawiający – Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
na podstawie propozycji Komisji Przetargowej dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych
przez:
Pakiet nr 2 – Oferta nr 3
Johnson & Johnson Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Iłżecka nr 24
02-135 Warszawa
cena ofertowa: 7 849,35 zł brutto
Pakiet nr 4 – Oferta nr 2
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia nr 14
64-300 Nowy Tomyśl
cena ofertowa: 64 935,43 zł brutto
W oparciu o kryteria oceny ofert wskazane w Specyfikacji Warunków Zamówienia
oferty ww. Wykonawców zostały najwyżej ocenione (ocenione jako najkorzystniejsze).
Przedłożone przez Wykonawców oświadczenia potwierdzają okoliczności, o których mowa
w art. 273 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.

2. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.
Pakiet nr 1
poz. 1 – 3 Szew powlekany silikonem, pleciony, niewchłanialny, wykonany z Nylon 6 i Nylon 6,6;
poz. 4 Szew powlekany silikonem, pleciony niewchłanialny wykonany z naturalnego jedwabiu zwanego
fibroiną;
poz. 5 – 7 Szew wchłanialny – monofilamentowy składający się z glikolidu, laktydu, dioksanonu, węglanu
trimetylenu o podtrzymywaniu tkankowym 75% pierwotnej wytrzymałości po 14 dniach i 40% pierwotnej
wytrzymałości po 21 dniach o czasie wchłaniania 90 – 110 dni.
Nazwa Wykonawcy/imię i nazwisko Wykonawcy
Numer oferty
oraz jego siedziba/miejsce zamieszkania/miejsce
Kryterium cena
prowadzonej działalności gospodarczej
100 pkt
Medtronic Poland Sp. z o.o.
4
ul. Polna nr 11
oferta odrzucona
00-633 Warszawa

KRS: 0000346868
NIP: 6412490985
REGON: 241468653

Kapitał zakładowy: 48 856 000,00 zł
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

centrala: (32) 344 07 23
sekretariat: (32) 248 24 52
fax: (32) 779 59 12

Pakiet nr 2
poz. 1 Szew jednowłóknowy niewchłanialny, poliamidowy o zmniejszonej hydrofilności pakowany
na mokro. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie;
poz. 2 Szew syntetyczny – poliestrowy, niewchłanialny, pleciony zbudowany z rdzenia oplecionego
16 mikrowłóknami, powlekany polibutylanem. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu
stali odpornej na odkształcenie;
poz. 3 Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny z mieszaniny kwasu poliglikolowego
i polimlekowego z powleczeniem z dodatkiem triklosanu o szerokim spektrum dzialania antybakteryjnego.
Okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej
zdolności podtrzymywania tkankowego; po 14 dniach - minimum 75% po 21 dniach - minimum 50%
po 28 dniach - minimum 25%. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej
na odkształcenie;
poz. 4 Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny z mieszaniny kwasu poliglikolowego
i polimlekowego, okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni.
Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach - minimum 75%
po 21 dniach - minimum 50% po 28 dniach - minimum 25%. Igły o zwiększonej stabilności w imadle,
wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie;
poz. 5 – 6 Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy, niepowlekany wykonany z poliamidu.
Nazwa Wykonawcy/imię i nazwisko Wykonawcy
Numer oferty
oraz jego siedziba/miejsce zamieszkania/miejsce
Kryterium cena
prowadzonej działalności gospodarczej
100 pkt
Johnson & Johnson Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
3
100
ul. Iłżecka nr 24
02-135 Warszawa
Pakiet nr 3
poz. 1 – 23 Szwy niewchłanialne - monofilament syntetyczny o stałej średnicy, polipropylenowe z
dodatkiem polietylenu;
poz. 24 monofilament syntetyczny niewchłanialny, polibutesterowy, powlekany wchłanianym polimerem.
Nazwa Wykonawcy/imię i nazwisko Wykonawcy
Numer oferty
oraz jego siedziba/miejsce zamieszkania/miejsce
Kryterium cena
prowadzonej działalności gospodarczej
100 pkt
Medtronic Poland Sp. z o.o.
4
ul. Polna nr 11
oferta odrzucona
00-633 Warszawa
Pakiet nr 4
poz. 1 – 10 Szew syntetyczny monofilamentowy składający się z poli-p-dioksanonu o podtrzymywaniu
tkankowym do 10 tygodni i wchłaniający 180 – 210 dni;
poz. 11 – 20 Szew pleciony syntetyczny z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L- laktydu powlekany,
średnia minimalna wytrzymałość węzła wynosi po 2 tygodniach min.75% po 4 tygodniach min.25%,
wchłanianie pomiędzy 56 a 70 dniem;
poz. 21 – 24 Szew syntetyczny monofilamentowy o podtrzymywaniu tkankowym 50% 90 dni
i wchłaniający 13 miesięcy.
Nazwa Wykonawcy/imię i nazwisko Wykonawcy
Numer oferty
oraz jego siedziba/miejsce zamieszkania/miejsce
Kryterium cena
prowadzonej działalności gospodarczej
100 pkt
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
2
ul. Tysiąclecia nr 14
100
64-300 Nowy Tomyśl

2

3. Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu odrzucono 1 ofertę w zakresie pakietu nr 1 i 3.
4. Postępowanie w zakresie pakietu nr 1 i 3 zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2)
ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), ponieważ wszystkie
złożone oferty podlegały odrzuceniu.

dokument zatwierdzony przez:
Kierownika Zamawiającego
dr Katarzynę Adamek – Prezesa Zarządu
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