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1 SAMODZIELNY PUBLICZ|{Y ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATLINKOWEGO W BIAŁYMSTOKU
ul, Poleska 89, l5-874 Białystok
TeI. 85 óó 37 301, fax. 85 6ó 37 302
www.pogotowie.bialystok.pl; sekretariat@wspr,bialystok.pl;

Białystok, dnia 2l lutego 2020r.

Do wykonawców biorących udzial
w postępowaniu na do§tawę materialów
medycznych

EoP.332.2.20

DOTYCZY: postępowlnią o udzielenie ząmówienia publicznego ptowadżonego w hybie przetargu

nieogrąniczonego ną do;tqwę materiałów meĄcząlch

INFoRMACJA o wYBoRzE NAJKORZYSTANIEJSZEJ oFERTY w czĘŚcIAcH 2 - 5, 7_10

i UNIEWAŻNIENIU Po§TĘPowANIA w czĘŚcIAcH: r,6

Zamawiający SamodzieIny Publicany Zakład opieki Zdlowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

w Biał}rnstoku na podstawie art. 92 ust. l pkt l i 7 ustawy z dnia 29 stycznia ż004 t. Prawo zamówień

publicznych (Dz. IJ. z 2019 r. poz. 1843 tj. z późn. zm.), [dalej jako: Pzp] informuje, iż w niniejsąm
postępowaniu:

W części 1 nie wpłynęla żadn8 of€rta:
Zarnawiający na podstawie ań. 92 ust. 1 pkt 7 Pzp informuje o unieważnieniu postepowania w części l.
Podstawą unieważnienia postępowania w części l jest art. 93 ust. 1 pkt l PZp gdyż ,,nię złożor§ źadnej oferty

niepodlegającej odrzuceniu albo nie łpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału W postępowaniu od

wykonawcy niepodlegaj ącego vykluczeniu, z zasttzeżeniem pL1 2 i 3 ".

W części 2 wpĘnęla 1 ofefta:
olerta nr 2/20 zlożona przez firrnę zarys International Group sp. z o.o. Sp. k., ul. Pod Borem l8, 41-808

Zńrze - w toku badania olert ofercie przymano 100 pkt (ó0 pkt \ł kryt€rium cena, 40 pkt w kryterium
zaoferowany czas dostawy) na l00 możliwych do otrłmania w następujących kryteriach:

CENA OFERTOWA- 60 Yo

zAoFERowANY czAs DosTAwY - 40%

Jako najkorzystniejsza w części 2 została wybrana oferta firmy zarys International Group Sp. z o.o.

Sp. k, ul. Pod Borem 18, 41-808 zabrze, gdyż oferta ta otrrymała Dajwyższą ilość punktów w kryteliach

będących podstawą oceny ofeń spośród waźnych ofert złożonych w niniejsrym postępowaniu.

W części 3 wpĘnęła l oferta:
Oferta nr 2/20 złożona przez firmę Zarys International Group Sp. z o.o. §p, k., ul. Pod Borem l8, 41-808

Zabrzę - w toku badania ofert ofercie przyznano l00 pkt (60 pkt w kryterium cena, 40 pkt w kryterium
zaoferowany czas do§tawy) na l00 możliwych do otrĄmania w następujących kryteriach:

CENA oFERTowA_ 60 o/o

zAoFERowANY czAs DosTAwY _ 40%

Jako najkorzystniejsza w części 3 została wybrana oferta firmy zarys International Group sp. z o.o.

Sp. k,, ul. Pod Borem 18, 41_808 zabfze, gdyż oferta ta otrzymała najwyższą iloŚĆ punktów w kryteriach

będących podstawą oceny ofert spośIód vłdżnych ofert ńożonych w niniejsrym postępowaniu.

Dział
Organżacyjno-Prawny

Katarzyna Zalewska
Specjalista ds. organizacyj nych

85 66 37 345

k.zalewska@wspr.bialystok.pl
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W części 4 wplynęły 3 oferty:
oferta nr 2/20 Złożona plzez firmę Zarys Int€rnational Group Sp. Z o.o. sp. k., ul. Pod Borern 18, 41-808
Zabrzę - w toku badania ofert ofercie plzyzr],.no l00 pkt (ó0 pkt rr kryterium cena, 40 pkt w kryterium
zaoferowany czas dostawy) na l00 możIiWych do otrzymania w następujących kyteriach:
CENA oFERTowA 60 yo

zAoFERowANY czAS DoSTAWY _ 40%

Oferta nr 4120 złożona przez firmę Biam ed ite k sp. z o.o. ul. Elęwatorska 5 8, l5_ó20 Biatystok wtokubadania
ofer1 ofercie przyznano 80,9l pkt (40,9| pkt w kryterium cena, 40 pkt w kryterium zaoferowany czas
dostawy) na l00 moźliwych do otzymania w następujących kryłeriach:
CENA oFERTowA _ 60 o/"

ZAOFERoWANY czAs DoSTAWY _ 40%

oferta nr 6/20 Złożona przez firme Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimiclżowska 46/48/35, 02-546 Walszawa - w
toku badania ofert ofęrcię przyznar'o 94,55 pkt (54,55 pkt w kryterium cena, 40 pkt w kryterium
zaoferowany czas dostawy) na l00 moźliwych do otrzrymania w następujących kr)łeriach:
CENA oFERTow A _ 60 o^

zAoFERowANY CZAS DoSTAWY _ 40%

Jako najkorzystniejsza w części 4 została wybrana oferta firmy zary§ lnternational Group sp. z o.o.
SP. k., ul. Pod Bor€m 18, 4t-808 Zabrze. gdyż ofefia ta otrzymała najwyższą ilość punktów w kr.yteriach
będących podstawą oceny ofeń spośród ważnych olert złożonych w niniejszym postępowaniu.

W czgści 5 rYpłynęly 4 oferty:
ofierta nr 2/20 Zlożona przez firmę Zarys lntcrnational Group sp. z o,o. Sp. k,, ul, Pod Borem l8, 41-łl08
Zabrze - w toku badania ofert ofercie pf7,yznano 91,75 pkt (51,75 pkt w kryterium cena,40 pkt w kryterium
zaoferowany czas dostawy) na l00 możliwych do otrzymania w następujących kryteriach;
CENA oFERTow A _ 6t o/o

zAoFERowANY CZAS DoSTAWY _ 40%

Oferta nr 3/20 Złożona prZęZ firrnc SoRIMEX sp. z o.o. sp,k, ul. Równinna 25, 87-100 Toruń - W toku
badania ofeń ofercie przyznano 98,30 pkt (58,30 pkt w kryterium cena,40 pkt }ł krytcrium zaoferowany
czas dostawy) na l00 rrrożliwych do otrzymania W następujących kyteriach:
CENA oFERTowA,,60 y.
zAoFERowANY cZAs DoSTAWY _ 40%

Oferta nr 4120 z|ożona przęz firmę Biameditek sp. z o.o., u], Elewatorska 5 8, 15-620 Białystok w toku
badania ofer1 ofercie przyznano 89,97 pkt (49,97 pkt W kryterium cena,40 pkt w kryterium zaoferowany
czas do§tawy) na l00 możJiwych do otrzymania w następu_iących kry,teriach:

CENA oFERTow A _ 60 o^

zAoFERowANY cZAs DoSTAWY _ 40%

oferta ft 6/21l zlożona przez firmę Bialmed Sp, z o.o., ul, Kazimierzowska 46/48/35,02-546 Warszawa - w
toku badania ofefl ofercie przyzlano l00 pkt (60 pkt w kryterium cena, 40 pkt w krytcrium zaoferowany
cza§ dostaWy) na 100 możliwych do ofzymania w następujących klylcfiach:
cENA OFERToW A _ 60 yo

ZAoFERowANY CZAS DoSTAWY _ 40%

Dzial
Organizacyjno-Prawny

Kurąrłlną 7,ąlewską
spccialista ds. organizac),jnych

85 66 37 345

k.zalewska@wspr.bialystok.pl
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Jako najkolrystnjejsza w części 5 została wybrana ofefta firmy Bialmed Sp. z o.o.,

ul. Kazimierzowska,16l,18/35,02-54ó Warszawa, gdyż ofefia ta otrzymała na.jwyższą ilość punktow w

kry,teriach będących podstawą occny ofeft Spośród ważnych ofeft Złożonych w niniejszym postępowaniu.

W części ó nie wplynęła żadna of€rta:
Zanawiający na podstawie art. 92 ust, l pkt 7 pą inlonnujc o unicważnieniu posLeporłal a w części 6.

Podstawą unieważnicnia postępowania w części 6 jest aI1. 93 ust. l pkt l PZp gdyż ,,nie Zlożono żadncj ofęrty
nicpodlegajacej odrzuceniu albo nie wpłynął źaden wniosek o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu od

wykonawcy nicpodlcgającego wykluczeniu, Z zastlzcżcnięDl pkt 2 i 3".

W części 7 rvplynęły 2 of€rty:
Oferta nr l/20 zlożcrna przez firmę Paramedica Polsl<a Sp. z o.o. S.K.A., ul. Zolny 1 l, 02-8 ]5 Warszawa rv

toku badania ofeft ofercie plzyznano 60 pkt (60 pkt w kryterium cena,0 pkt lv kryterium zaoferowany czas
dostawy) na l00 możliwych do otrzymania w następujących kryteriaclr:

CENA oFERTow A, _ 60 yo

ZAOFEROWANY CZAS DOSTAWY - ,lOY.

Oierta nr 2120 ńożona przcz firrnę Zarys Intcrnational Group Sp. z o.o. Sp. k,, ul. Pod Borenl 18, 41-808

ZabEe W toku badania olcrt olercie przyznano 4ó,43 pkt (ó,43 pkt W krytcrium ccna, ,l0 pkt w krytcrium
zaofcrowany czas dostawy) na l00 możliwych do otrzymania W następujących kryteriach:
CENA oFERToW A _ 60 vo

ZAoFERowANY czAS DosTAwY _ 40%

Jako na.jkorzystniejsza w części 7 została wybrana ofeńa tirmy Paramedica Polska §p. z o.o. S.K,A.,
ul. Żolny l1,02-815 Warszawa, gdyż oferta ta otrzymala naj\łryższą ilość punktów rv kryteriach będących
podstawą oceny o1-ert Spośród Ważnych ofen Złożonyclt w ninicjszynr postępowalliu,

W części 8 wplynęła l ofcrta:
oferta nr l/20 Złożo:Ila przez finnę Paramcdica Polska Sp. Zo,o,s.K.A., uJ, Zołn5 l1.02-8]5 Warszaua w
toku badania olcrl ofcIcic pfzyzna]no ó0 pkt (ó0 pkt w krytcrium cena, 0 pkt W krytcrium Zaoferowany czas

do§tawy) na l00 rnożliłirych do otrzynlania w następujących kryteriach:
CENA oFERTow 

^, 
- 60 o/.

ZAoFERowANY cZAs l)oSTAwY _ 40ol,

Jako najkoźystniejsza w części 8 zostala wybrana ofeta lirmy Paramedica Pol§ka Sp. z o.o. S.K,A,,
ul. Żolny 11, 02-815 'Warszawa, gdyż olcrta ta otrzyrnala najwyższą ilość punktólv w kytcriach będących

podstawą oceny of'eń spośród waż]ych o1brt Złożonych w ninie.jszynr poStcpo\łaniu,

W części 9 wplynęły 4 oferty:
oferta lr 2/20 złożona plzcl lirmę Zarys lnternational Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pod BoIetn l 8, 41-808

ZabIZe w toku badania ofert otercie przryznano 91,85 pkt (51,85 pkt w kryterium cena, .l0 pkt }v kryterium
zaoferowany czas dostawy) na l00 rnożliwych do otrzymania w następujących kryteriach:

CENA oFERTow A, _ 60 o/o

ZAoFERowANY cZAs DoSTAWV _ 40%

M u,; ałn M,

85 66 37 345

Dzial
0rganizacyino-Prawny

Kalarzyna Zalelrska
Specjalista ds, organizacy,jnl,ch
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oferta nr 4120 Złożona przez firmę Biameditck sp. Z o.o.! ul, Elewatorska
badania o|et olercie przyznano 86,76 pkt {16.76 pkt W krytcrium cena,40
czas dostawy) na l00 możliwych do otzymania w następujących kyteliach]
CENA oFERTow A _ 60 yo

ZAoFEROWANY czAS DOSTAWY _ 40%

oferta nr 5/20 złożona plzez firmę TRlDENT MED., ul. Szachowa I, 04-894 Warszawa _ w toku badania
ofert ofercie przy7,nano 63,85 pkt (23,85 pl(t w kryterium cena, 40 pkt w kryterium zaoferowany czas
dostawy) na l00 możliwych do otrą,mania w następujących kryteriach:
CENA oFERTOW A _ 60 oh

zAoFERowANY cZAs DosTAwY 40%

oferta nr ó/20 Złożona przez lirmę Bialmcd sp. Z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35,02-546 Warszawa _ wtoku badania olert olercie przyznano l00 pkt (60 pkt w krytcrium cena, 40 pkt w kryterium zaofcrowany
czas dostawy) na l00 możliwych do otlzymania W następujących kyteriach:
CENA oFERTow A- 60 oń

zAoFEROWANY cZAs DosTAWY _ 40%

Jako najkorzystniejsza w części 9 7ostała \rybrana ofefta firmy Bialmed Sp. z o.o.,ul, Kazimierzowska 46/48/35,02-54ó Warszawa. gdyż ofeńa ta otr?,ymała nalwyższą i'ość punktów wkyeriach będących podstawą oceny ofelt spośIód Ważnych olert Złożonych w niniejszym postępowaniu,

W części l0 wplynęly 4 oferty:
olerta nr 2/20 Złożóna przez firmę Zarys International Group Sp. Z o.o, sp, k., ul. Pod Borem l8, 41-808Zabrze w toku badania ofert ofercie przymano 91,85 pkt (51,85 pki .,ł kryterium cena,40 pkt w kryterium
zaof€rowany czas dostawy) na l00 możliwych do otrzymania w następujących kryteriach:
CENA oFERTow A _ 60 o/"

ZAoFERowANY CZAS DOSTAWY - 40%

Oferta nr 4/20 złożona ptzęz firmę Biameditek sp. z o.o,, u]. Elewatorska
badania olęrt ofercie przyznano 89,ó9 pkt (49,ó9 pkt W kryterium cena,40
czas dostawy) na l00 noźliwych do otzymania w następujących kyteriach:
CENA OFERToW A _ 60 o/.

ZAoFEROWANY CZAS DosTAwY - 40%

Oferta nr 5/20 złożona przez firmę TRIDENT MED., ul. Szachowa
ofeń ofercie pf7,yznano 64,16 pkt (24,16 pkt w kryterium cena. 40
dosta$y) na l00 mozliwych do otrzymania w następująclch kryeriach:
CENA OFERToW A - 60 o^

ZAoFERoWANY czAs DoSTAWY - 40%

()ferta nr 6/20 złoŻona przez fiImę Bialmcd Sp. z o,o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa _ w
toku badania ofert ofelcie p"Zyznano l00 pkt (ó0 pkt w kryterium cena, ,l0 pkt w kryterium Zaoferowany
czas do§tawy) na l00 rrrożliwych do otzymania W następujacych kyreriach:
CENA OFERToW A - 60 o/"

ZAOFEROWANY cZAs DoSTAWY _ 40%

58, 15-ó20 BiĄstok _ w toku
pkt w kryterium zaoferowany

58. l5-620 Białystok - w tokrr
pkt w kryterium zaoferowany

|, 04-894 Warszawa w toku badania
pkt w kryterium zaofero\Yany czas

Dział
0rganizacyjno-Prawny

Kątąrzyna Ząlewskq
specialista ds. orgłniżac},inych

85 66 3,7 345

k.zalewska@wspr.bialystok.pl
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Jako najkorzystniejsza w części l0 została wybrana ofetla firmy Bialmed Sp. z o.o.,

ul. Kazimierzowska 46148135,02-54ó Warszawa, gdyż oferta ta otrzymała najryższą ilość punldów w
kqłeriach będących podstawą oceny ofeft spośród ważnych ofeft złożonych w niniejszym postępowaniu.

Umowy w sprawie zamówienia publicmego w Części 4, 5,7,9, 10 Zoslaną Zawa|le nie wczęśniej niż
plzed upływem tęrminóW, o których mowa W art. 94 ust l pkt 2 pzp, tj. nie wczęśnieJ niż2'1 .02.ż020r.

Umowy w sprawie zamówienia publicznego w Części 2,3,8 mogą Zostać Zawarte przed upływem

terminóW, o których nowa w 94 ust.2 pkt. 1a), ponieważ w postępowaniu o udzielenie zamówięnia w w/w

częściach zlożono tyIko iedną olenę.

UwAGA: Bardzo pro§ze o Dotwierdzenie otrzYmania ninieiszego Disma email€m:

Drzeta rgiia-\lYs t}}. bin ll,slok. §l.

{)Ylł iK1,()R
SP 7o7 Ws E w Slalymsloku

lek. me ogdan Kalicki

Dr,iał
OrganŁacyjno-Prawny

Katarzyna Zalelvska
spęcjalista ds. organiZacyjnych

85 66 3,7 345

k.zalewska@wspr.bialystok.p1
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