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INFORMACJA 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PAKIECIE NR 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 

I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W PAKIECIE NR 5, 9 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej Pzp, Zamawiający informuje: 

I. O wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Zakup i dostawa sprzętu 

medycznego jednorazowego użytku dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu” w pakietach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 

zamówienia. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 Pzp, jako najkorzystniejsza została wybrana: 

 

1. W Pakiecie nr 1 "strzykawki, igły, venflony, materiały szewne, rękawice medyczne" - oferta 

Wykonawcy: 

Przedsiębiorstwo Handlowe „MEDRES” Zbigniew Majcher 

ul. Torowa 3 

35-205 Rzeszów 

Oferta Wykonawcy była jedyną ofertą złożona w Pakiecie nr 1 zamówienia. Wykonawca spełnił 

wszystkie wymagania postawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta 

Wykonawcy otrzymała maksymalną ilość punktów w kryteriach oceny ofert ustalonych przez 

Zamawiającego tj. w kryterium cena oraz kryterium czas dostawy. Wykonawca zobowiązał się 

wykonać zamówienie za cenę 26 557,81zł brutto. Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia 

zadeklarował się realizować w terminie 4 dni od daty złożenia zamówienia. Przedłożone przez 

Wykonawcę oświadczenia i dokumenty potwierdzają brak podstaw do wykluczenia 

z postępowania oraz, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego. 
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 2. W Pakiecie nr 2 "cewniki, maski do tlenu, do nebulizacji, krtaniowe, higieniczne, filtr 

oddechowy, łącznik do drenów, rurki intubacyjne, resuscytatory, łyżki do laryngoskopu" - oferta 

Wykonawcy: 

SINMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Graniczna 32 B 

44-178 Przyszowice  

Wykonawca spełnił wszystkie wymagania postawione w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Oferta Wykonawcy otrzymała maksymalną ilość punktów w kryteriach oceny ofert 

ustalonych przez Zamawiającego tj. w kryterium cena oraz kryterium czas dostawy. Wykonawca 

zobowiązał się wykonać zamówienie za cenę 19 790,34 zł brutto. Dostawy stanowiące 

przedmiot zamówienia zadeklarował się realizować w terminie 4 dni od daty złożenia 

zamówienia. Przedłożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty potwierdzają brak 

podstaw do wykluczenia z postępowania oraz, że oferowane dostawy odpowiadają 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

 

3. W Pakiecie nr 3 "materiały eksploatacyjne, papiery, drobny sprzęt medyczny, szyny, 

kołnierze ortopedyczne" - oferta Wykonawcy: 

Przedsiębiorstwo Handlowe „MEDRES” Zbigniew Majcher 

ul. Torowa 3 

35-205 Rzeszów 

Oferta Wykonawcy była jedyną ofertą złożona w Pakiecie nr 3 zamówienia. Wykonawca spełnił 

wszystkie wymagania postawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta 

Wykonawcy otrzymała maksymalną ilość punktów w kryteriach oceny ofert ustalonych przez 

Zamawiającego tj. w kryterium cena oraz kryterium czas dostawy. Wykonawca zobowiązał się 

wykonać zamówienie za cenę 41 155,30 zł brutto. Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia 

zadeklarował się realizować w terminie 4 dni od daty złożenia zamówienia. Przedłożone przez 

Wykonawcę oświadczenia i dokumenty potwierdzają brak podstaw do wykluczenia 

z postępowania oraz, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego. 

 

4. W Pakiecie nr 4 " zestawy do konikopunkcji, zestaw do odbarczania odmy, wkłady do ssaka, 

rury do respiratora, elektrody wielofunkcyjne" -  oferta Wykonawcy: 

Paramedica Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 
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 ul. Żołny 11 

02-815 Warszawa 

Oferta Wykonawcy była jedyną ofertą złożona w Pakiecie nr 4 zamówienia. Wykonawca spełnił 

wszystkie wymagania postawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta 

Wykonawcy otrzymała maksymalną ilość punktów w kryteriach oceny ofert ustalonych przez 

Zamawiającego tj. w kryterium cena oraz kryterium czas dostawy. Wykonawca zobowiązał się 

wykonać zamówienie za cenę 15 758,77 zł brutto. Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia 

zadeklarował się realizować w terminie 4 dni od daty złożenia zamówienia. Przedłożone przez 

Wykonawcę oświadczenia i dokumenty potwierdzają brak podstaw do wykluczenia 

z postępowania oraz, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego. 

 

5. W Pakiecie nr 6  " elektrody wielofunkcyjne" -  oferta Wykonawcy: 

SINMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Graniczna 32 B 

44-178 Przyszowice  

Wykonawca spełnił wszystkie wymagania postawione w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Oferta Wykonawcy otrzymała maksymalną ilość punktów w kryteriach oceny ofert 

ustalonych przez Zamawiającego tj. w kryterium cena oraz kryterium czas dostawy. Wykonawca 

zobowiązał się wykonać zamówienie za cenę 1 360,80 zł brutto. Dostawy stanowiące przedmiot 

zamówienia zadeklarował się realizować w terminie 4 dni od daty złożenia zamówienia. 

Przedłożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty potwierdzają brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania oraz, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego. 

 

7. Pakiet nr 7  " bezpieczna linia infuzyjna" -  oferta Wykonawcy: 

Centrum Zaopatrzenia Medycznego “CEZAL” Spółka Akcyjna Oddział Kraków 

ul. Balicka 117 

30-149 Kraków 

Oferta Wykonawcy była jedyną ofertą złożona w Pakiecie nr 7 zamówienia. Wykonawca spełnił 

wszystkie wymagania postawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta 

Wykonawcy otrzymała maksymalną ilość punktów w kryteriach oceny ofert ustalonych przez 

Zamawiającego tj. w kryterium cena oraz kryterium czas dostawy. Wykonawca zobowiązał się 

wykonać zamówienie za cenę 40 184,64 zł brutto. Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia 
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 zadeklarował się realizować w terminie 4 dni od daty złożenia zamówienia. Przedłożone przez 

Wykonawcę oświadczenia i dokumenty potwierdzają brak podstaw do wykluczenia 

z postępowania oraz, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego. 

 

8. Pakiet nr 8  "igły doszpikowe" -  oferta Wykonawcy: 

BOXMET MEDICAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Piskorzów 51 

58-250 Pieszyce 

Oferta Wykonawcy była jedyną ofertą złożona w Pakiecie nr 8 zamówienia. Wykonawca spełnił 

wszystkie wymagania postawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta 

Wykonawcy otrzymała maksymalną ilość punktów w kryteriach oceny ofert ustalonych przez 

Zamawiającego tj. w kryterium cena oraz kryterium czas dostawy. Wykonawca zobowiązał się 

wykonać zamówienie za cenę 6 782,40 zł brutto. Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia 

zadeklarował się realizować w terminie 4 dni od daty złożenia zamówienia. Przedłożone przez 

Wykonawcę oświadczenia i dokumenty potwierdzają brak podstaw do wykluczenia 

z postępowania oraz, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego. 

 

II. O Wykonawcach, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację - zestawienie ofert przedstawia załącznik do 

niniejszego zawiadomienia. 

 

III. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa sprzętu medycznego 

jednorazowego użytku dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu” w pakietach nr 6 i 9 zamówienia. 

 

Podstawą prawną unieważnienia postępowania w Pakiecie nr 5 zamówienia 

„rękawiczki diagnostyczne, rękawiczki chirurgiczne” i w Pakiecie nr 9 zamówienia 

„kleszcze Magilla” jest art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie 

złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego 

wykluczeniu. 
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 W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie 

składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na dzień 12 lutego 2019 r. do 

godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia 

w Pakiecie nr 5 zamówienia i w Pakiecie nr 9 zamówienia.  

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia 

postępowania na ww. podstawie prawnej w obu ww. Pakietach zamówienia. 

 

IV. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp może 

zostać zawarta: 

1.  w Pakiecie nr 2 i w Pakiecie nr 6 zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od 

dnia przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 

(Zamawiający przesyła zawiadomienie przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej); 

2. w Pakiecie nr 1, Pakiecie nr 3, Pakiecie nr 4, Pakiecie nr 7 i Pakiecie nr 8 

zamówienia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1. 

 

 

 

 

Z poważaniem 
Dyrektor PSPR SPZ w Mielcu 

Maria Napieracz
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Pakiet Nr 1 – strzykawki, igły, venflony, materiały szewne, rękawice medyczne 

L.p. 
Nazwy (firmy) wykonawców  

oraz adresy 

Przyznana punktacja 

Łączna 
punktacja 

Punktacja w 
kryterium cena  

Punktacja w 
kryterium czas 

dostawy 

1. 

Przedsiębiorstwo Handlowe „MEDRES” 

Zbigniew Majcher 

ul. Torowa 3 

35-205 Rzeszów 

100 60 40 

 

Pakiet Nr 2 – cewniki, maski do tlenu, do nebulizacji, krtaniowe, higieniczne, filtr oddechowy, łącznik do 
drenów, rurki intubacyjne, resuscytatory, łyżki do laryngoskopu 

L.p. 
Nazwy (firmy) wykonawców  

oraz adresy 

Przyznana punktacja 

Łączna 
punktacja 

Punktacja w 
kryterium cena  

Punktacja w 
kryterium czas 

dostawy 

1. 

Przedsiębiorstwo Handlowe „MEDRES” 

Zbigniew Majcher 

ul. Torowa 3 

35-205 Rzeszów 

95,30 55,30 40 

2. 

SINMED Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

ul. Graniczna 32 B 

44-178 Przyszowice 

100 60 40 
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Pakiet Nr 3 – materiały eksploatacyjne, papiery, drobny sprzęt medyczny, szyny, kołnierze ortopedyczne 

L.p. 
Nazwy (firmy) wykonawców  

oraz adresy 

 Przyznana punktacja 

Łączna 
punktacja 

Punktacja w 
kryterium cena  

Punktacja w 
kryterium czas 

dostawy 

1. 

Przedsiębiorstwo Handlowe „MEDRES” 

Zbigniew Majcher 

ul. Torowa 3 

35-205 Rzeszów 

100 60 40 

 

Pakiet Nr 4 – zestawy do konikopunkcji, zestaw do odbarczania odmy, wkłady do ssaka, rury do 
respiratora, elektrody wielofunkcyjne 

L.p. 
Nazwy (firmy) wykonawców  

oraz adresy 

Przyznana punktacja 

Łączna 
punktacja 

Punktacja w 
kryterium cena  

Punktacja w 
kryterium czas 

dostawy 

1. 

Paramedica Polska Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa 

ul. Żołny 11 

02-815 Warszawa 

100 60 40 
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Pakiet Nr 6 – elektrody wielofunkcyjne 

L.p. 
Nazwy (firmy) wykonawców  

oraz adresy 

Przyznana punktacja 

Łączna 
punktacja 

Punktacja w 
kryterium cena  

Punktacja w 
kryterium czas 

dostawy 

1. 

Przedsiębiorstwo Handlowe „MEDRES” 

Zbigniew Majcher 

ul. Torowa 3 

35-205 Rzeszów 

67,69 27,69 40 

2. 

SINMED Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

ul. Graniczna 32 B 

44-178 Przyszowice 

100 60 40 

3. 

Centrum Zaopatrzenia Medycznego “CEZAL” 

Spółka Akcyjna Oddział Kraków 

ul. Balicka 117 

30-149 Kraków 

93,85 53,85 40 

 



Numer referencyjny: 1/PSPR SPZ/PN/2019 
 

Pakiet Nr 7 – bezpieczna linia infuzyjna 

L.p. 
Nazwy (firmy) wykonawców  

oraz adresy 

Przyznana punktacja 

Łączna 
punktacja 

Punktacja w 
kryterium cena  

Punktacja w 
kryterium czas 

dostawy 

1. 

Centrum Zaopatrzenia Medycznego “CEZAL” 

Spółka Akcyjna Oddział Kraków 

ul. Balicka 117 

30-149 Kraków 

100 60 40 

 

Pakiet Nr 8 – igły doszpikowe 

L.p. 
Nazwy (firmy) wykonawców  

oraz adresy 

Przyznana punktacja 

Łączna 
punktacja 

Punktacja w 
kryterium cena  

Punktacja w 
kryterium czas 

dostawy 

1. 

BOXMET MEDICAL Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Piskorzów 51 

58-250 Pieszyce 

100 60 40 

 


