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Dotyczy: dostawa szw6w chirurgicznych.

IZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERW NAJ KORZYSTNIEJSZEJ

W ZAKRESIE ZADAN 2-5

Na podstalvie art. 92 ustawy

z

dnia 29 stycznia 2004

r. Prawo Zam6wieri Publicznych Zamawiajqc'y zawiadamia,

ze w prowadzonym postqpowaniu na dostavuq szw6w chirurgicznych dla SPSK-2 dokonano

rozstrzygniQcia

ww. postqpowania w zakresie zadah 2-!i'
ZADANIE NR 2
a) Nazwv (firmv), siedzibv i adresy wvklnawc6w, kt6rzy zlo2vli ofeftv:
Ofefta nr

,4: Yavo Sp, z o.o, Ul. Bawelniana L7 9't-400 Belchat6w

z postQpov'/ania nie wykluczono 2adnego wykonawcy

c) wvkonarrucy, kt6rych oferltv zostalv orlrzucone:
z postQpowania nie odrzucono

iadnej ofer$r

Oferta nr 4: Yavo Sp, z o,o, Ul. Bawelniana 17 97-400 Belchat6w
Cena ofertv: 1.381,02 zl

Uzasadnienie wyboru: ol'erta nr 4 jest jedyntr zlo2onq waznA ofertq'
punKagla
Liczba plt w kryterium
termin dostawy zam6wieh

Wykonawca
Yavo Sp. z o.o. Belchat6w

rnrorrn-aci,l otayma wykoirawca, ktory zlo2yl ofertq, Informacja

o

wyborze ofei[y najkorzystniejszej zostanie

z wybrany'm wykonawcE
rowniez zilmieszczona na s;tronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogloszefi. Umowa
zostanie zawafta po dniu 17.02'20t5 r'

ZADANIE NR 3

oferta nr 1: Aesculap chifa sp. z o.o. ul. Tysiqclecia 14 64-300 Nowy TomySl
oferta nr 2:Covidien Polska sp. z o.o. Al, Jerozr:limskie 162 02-342 Warszawa
Oferta nr

4:

Yavo Sp. z o.o. Ul. Bawelnian a L7 97-400 Belchat6w

z postepowania nie wykluczono 2adnego w'ykonawcy

c) wvkonawcv, kt6t'vch oferrty zostalv odrzucone:
z postQpo,wania odrzucono 2

ofeftY

Oferta nr

1:: Aesculap Chifa Sp. z

o.o. ul. Tysiaclecia 14 64-300 Nowy TomySl

tre6ci SIWZ'
Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust" L pK. 2 ustawy PZP, gdy2jejtre66 nie odpowiada
material6w irrformacyjnych
UasaeloienGr merytoryczne: wykonawca nie zto2yl pr6bek nici wymaganych w poz. 1 orilz

producenta dotycz4cych poz. 4-6, wymaganych

na

potwierdzenie spelniania parametr6w okreSlonych

w

opisie

przedmiotu z:am6wienia.

W zwiqzku z powy2szym oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z opisem przedmiotu zam6wienia.

ofefta nr 2: Covidien

Polska lip. z o.o. Al. lerozolimskie 162 02-342 Warszawa

tre6ciSIWZ'
Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust. 1 pK, 2 ustawy PZP, gdy2jej tre6i nie odpowiada

!

Uzasadnienie merytorycznel:

-

wykoninwca nie zlo2yl p,r6bek nici wymaganych

w poz. 1 na potwierdzenie spelniania parametr6w

okreSlonych

w opisie przedmiotu zam6wienia,

- w poz. 7

zadania

3, stanowiqcej po modyfikacji z dnia 03.02.2015 r. pozycjQ 1 w zadaniu 5

nieuwzglqdniona przez wykonawcq) wykonavvca zlo2yl iglq niezgodn4
wymaga na : 2x37 mm, zaofierowana

z

(modyfikacja

opisem przedmiotu zant6wienia: igla

: 1x37mm.

W zwiqzku z:.powy1szym oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z opisem przedmiotu zam6wienia.

II.

tlzasAdnienie prawne: na podstawie art. 89 ust,

1pK.7

ustawy PZP, gdy2 wykonawca w terminie 3 dni od dnia

2 pkt 3F'7P"
dorqczenia zawiadomienia nie zgodzil siq na poprawienie omylki, o K6rej mowa w art' 87 ust'
t<t6rych dotyczyla ofeda
Uzasadnienie meMoryczn,q: omylka polega na nieprawidlowym wskazaniu numer6w z:ada6,

wyrazil zgody na jej
oraz formularz cen jednostkowych. Vl/ykonaw,:a w wymaganym przepisami PZP terrninie nie
poprawiienie.

W zwiqzku

;z

powy2szym ofed:a podlega odrzuceniu.

Oferta nr,l: Yavo Sp, z o,o. Ul' Bawelniana 17 ilt-400 Belchat6w
Cena ofertv: 41.990'40 4!

Uzasadnienie wyboru: of'erta nr 4 jes;t jedynil zlo2onq wa2nq ofert4'
punKaga
l-iczba pkt w krYterium
termin dostawy zam6wie6
Wyko,nawca
Yavo So. z o.o. Belclrat6w

Infor#clQ otrzymajq Wyklnawcy,

t<torzV znZfli ofertq. Informacja

o wyborze oferty najkorzystnieiszej zostanie

z wybranym wykonawc4
r6wnie2 zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogloszef, Umowa
zostanie zirwafta po dniu 2|3'02.2015 r'

ZADANIE NR 4

oferta nr 1: Aesculap chifa Sp. z o.o. ul. Tysi4cl,ecia 14 64-300 Nowy Tomy6l
oferta nr 2: Covidien Polska sp. z o.o. Al, Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa
z postqpo'wania nie wykluczono 2adnego wykonawcy

c) wvkonerwcv, kt6rych ofetv zostalv qdrzucone:
z postQpowania odrzucono

oferta nr,2:

1ofeftq

Covidien Polska sp. z o.o, Al. Jerozr:limskie 162 02-342 Warszawa

Uzosaeloten@

prawne: na podstawie art. 89 ust. 1prK.2 ustawy PTP,gdy2jej tre56 nie odp'owiada tre6ciSIWZ'

UZilsAdn!CnLl meMorvczne

-

:

wykonawca nie zlo1yl pr6hek nici wymaganych

w

poz.

t

na potwierdzenie spelniilnia parametr6w okre6lonych

w opisie przr:dmiotu zam6wierria'
przedmiotu zam6wienia'
W zwiqzku z powy2szym oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z opisem

oterta nr

1.: Aesculap

chifa tiip, z o,o. ul. Tysiqcler:ia 14 64-300 Nowy TomySl

Cena ofedLv: 34.383,92 z[

Uzasadnienie wyboru: ofi::fta nr

1

jest jedynq.zlolonqwa2nq ofertq'

punktacia
Liczba pkt w kryterium
termin dostawy zam6wieh

Liczba pkt
w kryterium cena

Wykonawca

czastkowvch

95o/o

5%o

100,00

5,00

95,00

Aesculap Chifa Sp. z o.o' Nowy Tomy5l

t:1czna
punktacja

z:ostanie
otrzymajq Wykcinawcy, WarzV zny,ti ofertq. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
z wybranytn wyt(onawca
r6wniez zamieszczona na slronie internetowej tsPSK-2 orazna tablicy ogloszen. Umowa

I.f*.*lA

zostanie zatwarta po dniu 231.02'20L5 r.

ZADANIE NR 5
Oferta nr 4: Yavo Sp. z o,o' Ul. Bawelniana t7

9'7-400 Belchat6w

z postQpolvania nie wykluczono 2adnego wykonawcy
e) wvkonawcv, kt6rvch oferty zostalv odrzuconr::
z postqpotvania nie odrzucono 2adnej

ofefty

Oferta nr 4: Yavo Sp. z o.o, Ul, Bawelniana L7 97-400 Belchat6w
Cena oferW: 1.819,58 zt
Uzasadniienie wyboru: ofefta nr 4 jest jedyn4 zloaonqwa2nq ofertq,

punktacia

Nr

Wykonawca

ofertv
4

Yavo Sp. z o.o, Bel::hat6w

rnffiac:e otayma

Liczba Pkt
w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium
termin dostawy zam6wieii
czastkowvch

95o/o

5,00

95,00

Wykcinawca, kt6ry zto2yl ofertq, Informacja

o

wyborze ofer

y

tqczna
punktacja

5olo

100,00

najkorzystniejszej zostanie

Unrowa z wybranyrn wyKonawcE
r6wniez zamieszczona na :;tronie internetowej SPSK-2 orazna tablicy oglosze6.
zostanie ;:awafta po dniu

L7

'02.2015 r'

