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Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
PUM w Szczecinie 

Dział Zamówień Publicznych 
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 

 

znak sprawy: ZP/220/113/14                          Szczecin, dnia 29-01-2015r 

 
w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa zestawów serwet do 
operacji kardiochirurgicznych, prześcieradeł ochronnych oraz poszew i prześcieradeł na fotele 
dializacyjne 
 

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

 
ZADANIE NR 1 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 1 – Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 17a 15-703 Białystok  
Oferta nr 5 - Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice  
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 2 ofert: 
1.Oferta nr 1 – Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 17a 15-703 Białystok  
uzasadnienie faktyczne:  
Oferta wskazanego Wykonawcy jest niezgodna z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi przedmiotu 
zamówienia w następującym zakresie: 
1. Serweta na stolik instrumentariuszki posiada rozmiar 150x190cm – Zamawiający wymagał 140x190 cm 
2. Serwety 3-wartowe posiadają rozmiar 90x150cm – Zamawiający wymagał 100x150cm 
3. Serweta 3-warstwowa posiada rozmiar 200/300x330 – Zamawiający wymagał rozmiaru 390 x 340cm 
4. Serweta przylepna 3-warstwowa z osłoną krocza posiada rozmiar 200x260cm – Zamawiający wymagał 
200x280cm 
5. Serwety na stolik Mayo posiadają rozmiar 79x145 i wykonane są z laminatu – Zamawiający wymagał 
wykonania z folii piaskowej i rozmiaru 80x145cm 
6. Osłony na stopy są 2-warstwowe o rozmiarze 28x36cm– Zamawiający wymagał 3-wartswowych w 
rozmiarze 23x38cm 
uzasadnienie prawne: 
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 PZP, ponieważ jej treść nie odpowiada treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
2.Oferta nr 5 - Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice  
 
uzasadnienie faktyczne:  
Zamawiający wymagał, aby fartuch chirurgiczny wchodzący w skład zestawu posiadał chłonne wstawki 
przyczepione na całej powierzchni, wykluczając łączenia punktowe. Wskazany Wykonawca zaoferował 
zestaw, gdzie fartuch posiada wstawkami chłonne łączone punktowo co nie odpowiada wymaganiom 
Zamawiającego. 
uzasadnienie prawne: 
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 PZP, ponieważ jej treść nie odpowiada treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
d) rozstrzygnięcie postępowania: 
postępowanie na zadaniu 1 zostało unieważnione: 
 
uzasadnienie fatyczne: wszystkie oferty złożone na zadanie 1 zostały odrzucone jako niezgodne z treścią 
siwz 
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uzasadnienie prawne: postępowanie na zadaniu 1 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 
PZP ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu  
 

ZADANIE NR 2 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 3 – Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. 
Częstochowska 38/52 93-121 Łódź     
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawcę tj: 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono  0 ofert 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 3 – Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. 
Częstochowska 38/52 93-121 Łódź     
 
Cena oferty brutto: 41731,20 zł. Termin dostawy zamówień cząstkowych - 7dni. 
Uzasadnienie wyboru – Oferta złożona jako jedyna na zadanie 2. Oferta zgodna z swz Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu.  
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna 
punktacja 

Wykonawca 

Liczba pkt w 
kryterium 
cena – 95% 

Termin 
dostawy 

zamówień 
cząstkowych 

– 5% 

SUMA 

Oferta nr 3 – Skamex Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. 
Częstochowska 38/52 93-121 Łódź     
 

95 5 100 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 08-02-2015r. 
 

ZADANIE NR 3 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 2 – IDEAL PARTNER Dorota i Jarosław Dojli dko Sp. Jawna ul. Warszawska 2 16-070 
Choroszcz 
Oferta nr 4 – Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Mieczysław Kruszelnicki ul. Chorwacka 45 51-
107 Wrocław 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców: 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofertę 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 2 – IDEAL PARTNER Dorota i Jarosław Dojli dko Sp. Jawna ul. Warszawska 2 16-070 
Choroszcz 
 
Cena oferty brutto: 47433,60 zł. Termin dostawy zamówień cząstkowych - 7dni. 
Uzasadnienie wyboru – Oferta najkorzystniejsza spośród złożonych ofert pod względem kryteriów 
przyjętych do oceny ofert. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna 
punktacja 

Wykonawca 
Liczba pkt w 

kryterium 
cena – 95% 

Termin 
dostawy 

zamówień 
SUMA 
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cząstkowych 
– 5% 

Oferta nr 2 – IDEAL PARTNER Dorota i Jarosław 
Dojlidko Sp. Jawna ul. Warszawska 2 16-070 
Choroszcz 
 

95 1,45 96,45 

Oferta nr 4 – Firma Produkcyjno-Usługowo-
Handlowa Mieczysław Kruszelnicki ul. Chorwacka 
45 51-107 Wrocław 
 

81,7 5 86,7 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 08-02-2015r. 
                 
 
 
Informację otrzymuje Wykonawca, który złożył ofertę. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  
zostanie również zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń. 

 
 Z poważaniem    
 
 
 

   ……..………………... 


