Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM
Dział Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax 466 11 13

Szczecin, dn. 17.05.2013 r.
Znak sprawy: ZP/220/02/13
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę leków, środków spożywczych

specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający
zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu na dostawę leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych dla SPSK-2 PUM w Szczecinie dokonano
rozstrzygnięcia ZADANIA NR 16.

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 7- Baxter Polska Sp. z o.o.
Ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
Cena brutto 349.401,60 zł.
Oferta nr 10- Imed Poland Sp. z o.o.
Ul. Puławska 314
02-819 Warszawa
Cena brutto 347.328,00 zł.
Oferta nr 14- BIALMED SP. Z O.O.
Ul. Marii Konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska
Cena brutto 348.960,96 zł.
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
z postępowania wykluczono 0 wykonawców.
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
z postępowania odrzucono 2 oferty
Oferta nr 10- Imed Poland Sp. z o.o. skuteczne odrzucenie z dnia 09.04.2013 r.
Ul. Puławska 314
02-819 Warszawa
Cena brutto 347.328,00 zł.
Uzasadnienie prawne: na art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy PZP, gdyż treść oferty jest niezgodna ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie merytoryczne: zamawiający wymagał aby lek wyszczególniony w zadaniu nr 16
posiadał min. 500 j.m. IX czynnika krzepnięcia krwi. Wykonawca zaoferował produkt leczniczy, dla
którego zawartość czynnika IX krzepnięcia zawiera się w przedziale od 400 do 600 j.m.
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Oferta nr 14- BIALMED SP. Z O.O.
Ul. Marii Konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska
Cena brutto 348.960,96 zł.
Uzasadnienie prawne: na art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy PZP, gdyż treść oferty jest niezgodna ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie merytoryczne: zamawiający wymagał aby lek wyszczególniony w zadaniu nr 16
posiadał min. skuteczne procesy inaktywacji i eliminacji wirusów HAV. Wykonawca zaoferował
produkt leczniczy, który ich nie posiada o czym świadczy zapis w Karcie Charakterystyki Produktu
Leczniczego cyt. „ Zastosowane metody uważane są za skuteczne wobec wirusów otoczkowych
takich jak HIV, HBV i HCV. Zastosowane metody mogą mieć ograniczoną skuteczność wobec
wirusów bezotoczkowych takich jak HAV i parowirus B19.
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę:
Oferta nr 7- Baxter Polska Sp. z o.o.
Ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
Cena brutto 349.401,60 zł.
Uzasadnienie wyboru – spośród ofert ważnych , nie odrzuconych oferta była najtańsza i uzyskała
największą ilość punktów.
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym
kryterium oraz łączna punktacja
Nr
oferty
7

Wykonawca
Baxter Polska Sp. z o.o.

Liczba pkt w kryterium cena –
100%
100,00

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu
27.05.2013 r.
Informację otrzymują:
Oferta nr 7- Baxter Polska Sp. z o.o.
Oferta nr 14- BIALMED SP. Z O.O.
Informacja o wyborze ofert została również zamieszczona na stronie internetowej SPSK Nr 2 PUM
oraz na tablicy ogłoszeń.

Z poważaniem

DYREKTOR SPSK NR 2 PUM
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