
  

 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 

PUM w Szczecinie 
Dział Zamówień Publicznych 

Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
Tel. 91 466 10 86 do 88 fax. 91 466 11 13 

                Szczecin, 12.05.2015r. 
Znak sprawy: ZP/220/18/15 
w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego 
użytku do diagnostyki i zabiegów radiologicznych 
 

ZAWIADOMIENIE  O  ROZSTRZYGNI ĘCIU POSTĘPOWANIA NA ZADANIU 4 
 
Zamawiający informuje, że unieważnia błędne rozstrzygniecie postępowania na  zadaniu 4 z dnia 11.05.2015r. 
 
Jednocześnie na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zawiadamia, 
że dokonano ponownego rozstrzygnięcia na zadaniu 4 w/w postępowania zgodnie z poniższą treścią. 

 

Zadanie 4 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 1 – Efmed Sp. z o.o. ul. Marynarki Polskiej 100 80-557 Gdańsk  
Oferta nr 8 – PMS Sp. z o.o. Sp. K. ul. Zwycięzców 28 lok. 29 03-938 Warszawa   
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 - Efmed Sp. z o.o. ul. Marynarki Polskiej 100 80-557 Gdańsk  
 
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wymagał w zadaniu 4 pozycja 5 zaoferowania samo rozprężanego nitinolowego, otwarto 
komórkowego stentu z siatką wykonaną z PTE – Poli (teraftalan etylenu) dostępnego w systemie OTW i RX, kompatybilny z 
prowadnikiem 0,0,14”, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 8F, w systemie OTW kompatybilny z koszulą 6F; 4 markery na 
dystalnej i proksymalnej części stentu; długości 20, 30, 40, 60mm; średnice 6,7,8,9,10mm. 
Wykonawca zaoferował stent MISAGO tj, stent samorozprężalny, nitinolowy z trzema markerami na każdym końcu stentu. 
Systemd 6F, 135 cm jedynie w technice RX. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”. Średnice 6,7,8,9,10mm. Długość 
40,60,80,100,120,150mm. 
 
Uzasadnienie prawne: oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 jako nie odpowiadająca treści siwz. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 8 – PMS Sp. z o.o. Sp. K. ul. Zwycięzców 28 lok. 29 03-938 Warszawa   
 
Cena oferty brutto: 632 610,00 zł. 
Uzasadnienie wyboru – jedyna oferta złożona na zadanie 4. Oferta jest zgodna z siwz. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z 
udziału w postępowaniu. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja 
Wykonawca 

Liczba pkt w 
kryterium cena 

– 95% 

Liczba pkt w 
kryterium 

Termin dostawy 
zamówień 

cząstkowych 

SUMA 

Oferta nr 8 – PMS Sp. z o.o. Sp. K. ul. Zwycięzców 28 lok. 29 
03-938 Warszawa 

 
95 5 100 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 22.05.2015r. 
 
Informację otrzymują Wykonawcy, którzy złożyli oferty. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  zostanie również 
zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń. 

        Z poważaniem  

 

 

……………………………….. 

   /Dyrektor SPSK-2 PUM/ 

 


