
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM 
  w Szczecinie 

 

                                        
 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie 
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00, 
Sekretariat Dyrektora oraz 

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15 
KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900 

Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl   adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl 

                   Szczecin, 08-02-2018 r. 
ZP/220/10/18 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli biurowych, medycznych, szaf 
ubraniowych oraz fotela do pobierania krwi. 
 
 

ZAWIADOMIENIE  O  ROZSTRZYGNI ĘCIU POSTĘPOWANIA  
 
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający 
zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu dokonano rozstrzygnięcia w/w postępowania. 

 
 

ZADANIE NR 1 
  
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
 
Oferta nr 2 – SPIRAL Sp. z o. o. 
Ul. Wrzesińska 181, Jasin 
62-020 Swarzędz  
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania wykluczono 0 wykonawców 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 2 – SPIRAL Sp. z o. o. 
Ul. Wrzesińska 181, Jasin 
62-020 Swarzędz 
 
Cena oferty brutto: 31.020,60 zł. 
Uzasadnienie wyboru – jedyna ważna oferta. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 

Nr 
oferty 

Wykonawca Liczba pkt. w 
kryterium cena - 

60% 

Liczba pkt. w 
kryterium termin 
dostawy - 30% 

Liczba pkt. w 
kryterium termin 
płatności - 10% 

RAZEM 

2 SPIRAL Sp. z o. o. 60 30 10 100 
 

ZADANIE NR 2 
  
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
 
Oferta nr 2 – SPIRAL Sp. z o. o. 
Ul. Wrzesińska 181, Jasin 
62-020 Swarzędz 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania wykluczono 0 wykonawców 
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c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 2 – SPIRAL Sp. z o. o. 
Ul. Wrzesińska 181, Jasin 
62-020 Swarzędz 
 
Cena oferty brutto: 810,00 zł. 
Uzasadnienie wyboru – jedyna ważna oferta. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 

Nr 
oferty 

Wykonawca Liczba pkt. w 
kryterium cena - 

60% 

Liczba pkt. w 
kryterium termin 
dostawy - 30% 

Liczba pkt. w 
kryterium termin 
płatności - 10% 

RAZEM 

2 SPIRAL Sp. z o. o. 60 30 10 100 
 

ZADANIE NR 3 
  
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
 
Oferta nr 1 – Eldor Sp. z o. o. 
Ul. 1 Maja 21 
43-300 Bielsko-Biała  
Oferta nr 2 – SPIRAL Sp. z o. o. 
Ul. Wrzesińska 181, Jasin 
62-020 Swarzędz 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania wykluczono 0 wykonawców 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 1 ofertę: 
Oferta nr 1 – Eldor Sp. z o. o. 
Ul. 1 Maja 21 
43-300 Bielsko-Biała  
 
Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych.  
Uzasadnienie merytoryczne: Zamawiający w SIWZ rozdział I pkt. III ppkt. 3 wymagał zaoferowania mebli 
stanowiących wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. 
U.2017.211 t. j. z dnia 2017.02.03) wprowadzonych do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z 
obowiązującymi przepisami tylko i wyłącznie do zadania nr 2. Wykonawca w załaczniku nr 2 do formularza 
oferty w zadaniu nr 3 pozycja nr 4 i 8 zaoferował meble, które były opatrzone stawką 8%. Zamawiający dnia 
05.02.2018 r. wystosował do Wykonawcy zapytanie dotyczące zastosowania obniżonej stawki podatku VAT. 
Wykonawca dnia 06.02.2018 r. poinformował, iż obniżona stawka podatku VAT spowodowana jest 
zaoferowaniem w poz. 4 i 8 wyrobu medycznego. Zamawiający nie dopuszczał w tych pozycjach wyrobu 
medycznego. W trakcie trwania postępowania żaden Wykonawca nie pytał również czy może zaoferować 
wyrób medyczny.  
Dodatkowo Zamawiający w SIWZ rozdział I pkt. XIII ppkt. 3 lit. d) wymagał wypełnienia opisu przedmiotu 
zamówienia stanowiącego załącznik nr 3 do formularza oferty. Wykonawca nie podał informacji dotyczącej 
nazwy producenta.  
W związku z powyższym oferta Wykonawcy na tym zadaniu nie jest zgodna z treścią SIWZ.  
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W tym stanie rzeczy odrzucenie oferty jest w pełni uzasadnione i konieczne. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 2 – SPIRAL Sp. z o. o. 
Ul. Wrzesińska 181, Jasin 
62-020 Swarzędz 
 
Cena oferty brutto: 30.276,45 zł. 
Uzasadnienie wyboru – jedyna ważna oferta. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 

Nr 
oferty 

Wykonawca Liczba pkt. w 
kryterium cena - 

60% 

Liczba pkt. w 
kryterium termin 
dostawy - 30% 

Liczba pkt. w 
kryterium termin 
płatności - 10% 

RAZEM 

2 SPIRAL Sp. z o. o. 60 30 10 100 
 

Informację otrzymują 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 13.02.2018 r. 

 
Z poważaniem     
 

       Podpis w oryginale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Eliza Koladyńska - Nowacka 
Tel. 91 466 10 86 


