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ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

Przedmiot zamówienia:   Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej (nr postępowania: SPZZOZ-ZP-

3/2022) – dot. zadania 1 i 2

Nazwa  albo  imię  i  nazwisko,  siedziba  albo  miejsce  zamieszkania  i  adres,  jeżeli  jest  miejscem

wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano: 

zadanie nr 1: materiały eksploatacyjne do laparoskopu Stryker

BERYL MED POLAND Sp. z o. o., ul. Łopuszańska 36, bud.14C, 02-220 Warszawa

Uzasadnienie wyboru

Po  przeprowadzeniu  postępowania  wyjaśniającego  ustalono,  że  produkt  oferowany  przez  Wykonawcę  

w ofercie z niższą ceną (SUN-MED Spółka Cywilna Dominik Siekierski Sławomir Naparty) w zakresie poz.2

(zaoferowano trokar bezpieczny z ostrzem tnącym (numer katalogowy: CCQ-Y11) jest trokarem zalecanym

do współpracy z  narzędziami  laparoskopowymi o średnicy  11mm. Złożone wyjaśnienia  nie potwierdziły

spełniania następujących parametrów:  „karbowana przeźroczysta kaniula, współpracujący z narzędziami 8-

11mm”;  „z  redukcją  od  3mm”;  „dwustopniowy port  do  insuflacji”;  „  zawartość  1  opakowania:  kaniula

10mm,  mandryn,  reduktor”.  W  tym  stanie  faktycznym  zamawiający  nie  mógł  uznać  oferowanego

przedmiotu zamówienia za spełniający opisane w zaproszeniu ofertowym wymagania. 

Reasumując, wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych podlegających ocenie, zawierającą

przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami zamawiającego.

zadanie nr 2: materiały eksploatacyjne do laparoskopu

BERYL MED POLAND Sp. z o. o., ul. Łopuszańska 36, bud.14C, 02-220 Warszawa

Uzasadnienie wyboru

Po  przeprowadzeniu  postępowania  wyjaśniającego  ustalono,  że  produkt  oferowany  przez  Wykonawcę  

w  ofercie  z  niższą  ceną  (SUN-MED  Spółka  Cywilna  Dominik  Siekierski  Sławomir  Naparty  -  produkt

oferowany:  worek  laparoskopowy  typ  EndoBag  (numer  katalogowy:  QD-C-200,  producent:  Brightness

Medical  Devices,  Co.  Ltd)   nie ma tubusa z  2 bocznymi uchwytami,  co  było  parametrem wymaganym.

Produkt nie spełnia wymagań zamawiającego podanych w opisie przedmiotu zamówienia. 

Reasumując, wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych podlegających ocenie, zawierającą

przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami zamawiającego.

Kierownik zamawiającego : 
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