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Znak sprawy: ZP/220/82/17 

Dotyczy: dostawy narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku. 

 

ZAWIADOMIENIE 

o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie zadań nr 1-3, 5, 7 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164                         

t.j. z dnia 2015.12.22) zwanej dalej „PZP”, zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu                       

na dostawę narzędzi chirurgicznych wielokrotnego użytku dla SPSK-2 w Szczecinie dokonano rozstrzygnięcia                 

w zakresie zadań nr 1-3, 5, 7.  

 

ZADANIE NR 1 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

oferta nr 1: Aesculap Chifa Sp. z o.o. Ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl 

 

b) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia: 

z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy 

 

c) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania nie odrzucono żadnej oferty 

 

d) spośród ważnych ofert za najkorzystniejszą została uznana: 

oferta nr 1: Aesculap Chifa Sp. z o.o. Ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl 

cena oferty: 280.345,77 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru: oferta nr 1 jest jedyną ważną złożoną ofertą.  

 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna 

punktacja: 

nr oferty wykonawca 
cena brutto                  

60% 
termin gwarancji 

40% 
łącznie 

1 AESCULAP CHIFA SP. Z O.O. 60,00 0,00 60,00 

 

Informację otrzyma Wykonawca, który złożył ofertę. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie 

również zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń. 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 01.12.2017 r.  
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ZADANIE NR 2 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

oferta nr 1: Aesculap Chifa Sp. z o.o. Ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl 

 

b) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia: 

z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy 

 

c) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania nie odrzucono żadnej oferty 

 

d) spośród ważnych ofert za najkorzystniejszą została uznana: 

oferta nr 1: Aesculap Chifa Sp. z o.o. Ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl 

cena oferty: 13.260,98 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru: oferta nr 1 jest jedyną ważną złożoną ofertą.  

 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna 

punktacja: 

nr oferty wykonawca cena brutto                  
60% 

termin gwarancji 
40% 

łącznie 

1 AESCULAP CHIFA SP. Z O.O. 60,00 0,00 60,00 

 

Informację otrzyma Wykonawca, który złożył ofertę. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie 

również zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń. Umowa z wybranym wykonawcą 

zostanie zawarta po dniu 01.12.2017 r.  

 

ZADANIE NR 3 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

oferta nr 3: DAR-MED Dariusz Wolski Ul. J. Kazimierza 11/86 01-108 Warszawa  

oferta nr 6: Advance Europe Sp. z o.o. Biuro Techniczno-Handlowe Ul. Skrzetuskiego 30 lok. 3 02-726 Warszawa  

 

b) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia: 

z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy 

 

c) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania odrzucono 1 ofertę: 

oferta 3 Dar-Med Dariusz Wolski Ul. J. Kazimierza 11/86 01-108 Warszawa: 

podstawa prawna: PZP art. 89 ust. 1 pkt 2), to jest niezgodność treści oferty z treścią SIWZ w zakresie                     

zadania nr 3, poz. 2;     
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podstawa faktyczna: w poz. 2 zadania nr 3 zamawiający wymagał noża sekcyjnego typu Virchow, o pełnej 

metalowej rączce, wykonanego ze stali nierdzewnej, o długości całkowitej 360mm (Wyjaśnieniami z dnia 

25.10.2017 r. zamawiający dopuścił długość całkowitą 370mm); wykonawca złożył ofertę na wyrób, którego 

następujące parametry są niezgodne z treścią SIWZ (z opisem przedmiotu zamówienia): 

1. ostrze: zaoferowany nóż ma ostrze jednostronnie tnące (jedna krawędź tnąca – zgodnie z oświadczeniem 

wykonawcy, złożonym w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnienia treści oferty) – ostrze noża sekcyjnego typu 

Virchow powinno posiadać dwa ostrza tnące (ostrze obosieczne), co wynika z typu narzędzia; 

2. całkowita długość narzędzia wynosi 260mm (26cm – zgodnie z oświadczeniem wykonawcy, złożonym                       

w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnienia treści oferty) – wymagana oraz dopuszczona długość całkowita wynosi 

360-370mm. 

Wobec powyższego, odrzucenie oferty w zakresie zadania nr 3 jest uzasadnione i konieczne. 

 

d) spośród ważnych ofert za najkorzystniejszą została uznana: 

oferta nr 6: Advance Europe Sp. z o.o. Biuro Techniczno-Handlowe  

Ul. Skrzetuskiego 30 lok. 3 02-726 Warszawa 

cena oferty: 3.204,68 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru: oferta nr 6 jest jedyną złożoną ważną ofertą.  

 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna 

punktacja: 

nr oferty wykonawca cena brutto                  
60% 

termin gwarancji 
40% 

łącznie 

6 ADVANCE EUROPE SP. Z O.O. 60,00 40,00 100,00 

 

Informację otrzymają Wykonawcy, którzy złożyli ofertę. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie 

również zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń. Umowa z wybranym wykonawcą 

zostanie zawarta po dniu 06.12.2017 r.  

 

ZADANIE NR 5  

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

oferta nr 3: DAR-MED Dariusz Wolski Ul. J. Kazimierza 11/86 01-108 Warszawa 

oferta nr 4: ABJ Vision Sp. z o.o. Ul. Główna 76 95-041 Gałków Duży 

 

b) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia: 

z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy 

 

c) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania odrzucono 1 ofertę: 

oferta 3 Dar-Med Dariusz Wolski: 
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podstawa prawna: PZP art. 89 ust. 1 pkt 2), to jest niezgodność treści oferty z treścią SIWZ w zakresie zadania              

nr 5, poz. 5;   

podstawa faktyczna: w poz. 5 zadania nr 5 zamawiający wymagał nożyczek do kapsulotomii, zagiętych, z ostrzem 

prostym o dł. 9mm i całkowitej długości narzędzia 8cm; wykonawca złożył ofertę na wyrób, podając dwa numery 

katalogowe, dotyczące dwóch różnych wyrobów, co potwierdza materiał informacyjny producenta (karta 

katalogowa), załączony do oferty. Zamawiający nie dopuszczał złożenia oferty wariantowej. 

Wobec powyższego, odrzucenie oferty w zakresie zadania nr 5 jest uzasadnione i konieczne. 

 

d) spośród ważnych ofert za najkorzystniejszą została uznana: 

oferta nr 4: ABJ Vision Sp. z o.o. Ul. Główna 76 95-041 Gałków Duży  

cena oferty: 17.064,00 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru: oferta nr 4 jest jedyną złożoną ważną ofertą.  

 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna 

punktacja: 

nr oferty wykonawca cena brutto                  
60% 

termin gwarancji 
40% 

łącznie 

4 ABJ VISION SP. Z O.O. 60,00 0,00 60,00 

 

Informację otrzymają Wykonawcy, którzy złożyli ofertę. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie 

również zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń. Umowa z wybranym wykonawcą 

zostanie zawarta po dniu 06.12.2017 r.  

 

ZADANIE NR 7 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

oferta nr 2: Fehling Instruments Polska Sp. z o.o. Ul. Krzywoustego 60/38 70-253 Szczecin 

 

b) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia: 

z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy 

 

c) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania nie odrzucono żadnej oferty 

 

d) spośród ważnych ofert za najkorzystniejszą została uznana: 

oferta nr 2: Fehling Instruments Polska Sp. z o.o. Ul. Krzywoustego 60/38 70-253 Szczecin  

cena oferty: 66.952,44 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru: oferta nr 2 jest jedyną złożoną ważną ofertą.  
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e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna 

punktacja: 

nr oferty wykonawca cena brutto                  
60% 

termin gwarancji 
40% 

łącznie 

2 FEHLING INSTRUMENTS POLSKA               
SP. Z O.O. 60,00 40,00 100,00 

 

Informację otrzyma Wykonawca, który złożył ofertę. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie 

również zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń. Umowa z wybranym wykonawcą 

zostanie zawarta po dniu 01.12.2017 r.  

  

 Z poważaniem, 

 

 

…..…………………………. 

 Dyrektor SPSK-2 

 

 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporz. K. Rogiewicz 
 
 
Kontakt: Katarzyna Rogiewicz 

DZP SPSK-2 w Szczecinie 

Tel. 91 466 10 88 fax 91 466 11 13 

zamowienia@spsk2-szczecin.pl  


