
  

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. 
 

znak sprawy: ZP/220/24/17         Szczecin, dnia 18.05.2017r 
                                       
 
w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyrobów medycznych 
jednorazowego użytku 
 

ZAWIADOMIENIE  O  ROZSTRZYGNI ĘCIU POSTĘPOWANIA 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający (dalej 
„PZP”)  zawiadamia, że dokonano rozstrzygnięcia w/w postępowania. 
      
     Zadanie 1 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 3 – Bard Poland Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 9 02-677 Warszawa 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 1 ofertę tj.: 
Oferta nr 3 – Bard Poland Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 9 02-677 Warszawa 
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wymagał w zadaniu 1 zaoferowania  protezy impregnowanej solami 
srebra lub antybiotykami. Wykonawca zaoferował protezę nie spełniająca wymagań Zamawiającego, która 
posiada ścianę wewnętrzną impregnowaną węglem. 
Uzasadnienie prawne: oferta na zadaniu 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 PZP ponieważ 
jej treść nie odpowiada treści siwz 
d) rozstrzygnięcie postępowania 
Postępowanie na zadaniu 1 zostało unieważnione 
Uzasadnienie faktyczne: na zadanie 1 nie złożono żadnej oferty nie podlegającej unieważnieniu. 
Uzasadnienie prawne: postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ponieważ nie 
złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. 
        Zadanie 2 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 3 – Bard Poland Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 9 02-677 Warszawa 
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 ofert 
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez 
wykonawcę: 
Oferta nr 3 – Bard Poland Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 9 02-677 Warszawa 
  
Cena oferty brutto: 72900,00 PLN. Termin dostawy zamówień cząstkowych – 2 dni robocze. Warunki 
płatności 60 dni. 
Uzasadnienie wyboru  – Oferta najkorzystniejsza pod względem kryteriów przyjętych do oceny. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna 
punktacja 

Wykonawca 

Liczba pkt w 
kryterium 
cena –60% 

Termin 
dostawy 

zamówień 
cząstkowych 

– 20% 

Warunki 
płatności 
– 20% SUMA 

Oferta nr 3 – Bard Poland Sp. z o.o. ul. 
Cybernetyki 9 02-677 Warszawa 
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f) rozstrzygnięcie postępowania: 
Postępowanie na zadaniu 2 zostało unieważnione: 
Uzasadnienie faktyczne: wartość oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 
35640,00 zł. Wartość oferty najkorzystniejszej jest wyższa o 37260,00 zł. 
Uzasadnienie prawne: postępowanie na zadaniu 2 zostało unieważnione na podstawie art 93 ust 1 pkt 4 
ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia na zadaniu 2. 

Zadanie 3 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Brak ofert 
f) rozstrzygnięcie postępowania: 
Postępowanie na zadaniu 3 zostało unieważnione: 
Uzasadnienie faktyczne: na zadanie 3 nie złożono żadnej oferty nie podlegającej unieważnieniu. 
Uzasadnienie prawne: postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1, ponieważ nie 
złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu 

Zadanie 4 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 1 – SUN-MED S.C. ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź  
Oferta nr 4 – Medicus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna ul. 
Towarowa 23A 43-100 Tychy 
Oferta nr 5 - IVRA Tomasz Kaczmarek ul. Górnośląska 24/14, 00-484 Warszawa 
Oferta nr 6 – Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów  
Oferta nr 7 - Covimed Sp. z o.o. ul. Przelot 10 04-622 Warszawa 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 1 ofertę tj.: 
Oferta nr 4 – Medicus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna ul. 
Towarowa 23A 43-100 Tychy 
Uzasadnienie faktyczne:  
1.Wykonawca został wezwany na podstawie art. 90 ust 1 PZP do wyjaśnienia ceny oferty z terminem 
złożenia wyjaśnień do  wraz z dowodami na dzień wyznaczonym na dzień 12.05.2017r do godz. 11:00. 
Zamawiający w wyznaczonym terminie nie uzyskał wyjaśnień. 
2. Wykonawca złożył ofertę na zadaniu 4 poz. 2 podając numer katalogowy wyrobu 2230 dla którego nie 
załączył karty katalogowej. Zamawiający wezwał do wyjaśnienia podanego numeru katalogowego oraz jeśli 
to konieczne do uzupełnienia o kartę katalogową ze wskazanym numerem. Wykonawca w wyznaczonym 
terminie nie udzielił wyjaśnień oraz nie uzupełnił oferty. 
 
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez 
wykonawcę: 
Oferta nr 6 – Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów  
Cena oferty brutto: 3666,71 PLN. Termin dostawy zamówień cząstkowych – 2 dni robocze. Warunki 
płatności 60 dni. 
 
Uzasadnienie wyboru  – Oferta najkorzystniejsza pod względem kryteriów przyjętych do oceny. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna 
punktacja 
 

Wykonawca 

Liczba pkt w 
kryterium 
cena –60% 

Termin 
dostawy 

zamówień 
cząstkowych 

– 20% 

Warunki 
płatności 
– 20% SUMA 

Oferta nr 1 – SUN-MED S.C. ul. Franciszkańska 
104/112, 91-845 Łódź  
 

50 20 20 90 

Oferta nr 5 - IVRA Tomasz Kaczmarek ul. 50 20 20 90 



  

Górnośląska 24/14, 00-484 Warszawa 
 
Oferta nr 6 – Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o. 
ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów  
 

60 20 20 100 

Oferta nr 7 - Covimed Sp. z o.o. ul. Przelot 10 04-
622 Warszawa 
 

5 20 20 45 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisania po dniu 23.05.2017r 
     Zadanie 5 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 8 – ARTERIAE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Jaracza 
19 90-261 Łódź 
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 ofert 
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez 
wykonawcę: 
Oferta nr 8 – ARTERIAE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Jaracza 
19 90-261 Łódź 
 
Cena oferty brutto: 148392,00 PLN. Termin dostawy zamówień cząstkowych – 3 dni robocze. 
Warunki płatno ści 60 dni. 
Uzasadnienie wyboru  – Oferta najkorzystniejsza pod względem kryteriów przyjętych do oceny. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna 
punktacja 

Wykonawca 

Liczba pkt w 
kryterium 
cena –60% 

Termin 
dostawy 

zamówień 
cząstkowych 

– 20% 

Warunki 
płatności 
– 20% SUMA 

Oferta nr 6 – ARTERIAE Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. 
Jaracza 19 90-261 Łódź 
 

60 20 20 100 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisania po dniu 23.05.2017r 
     Zadanie 6 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 2 - ProCardia Medical Sp.  z o.o.  ul. Pileckiego 63 02-781 Warszawa 
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 ofert 
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez 
wykonawcę: 
Oferta nr 2 - ProCardia Medical Sp.  z o.o.  ul. Pileckiego 63 02-781 Warszawa 
 
Cena oferty brutto: 272484,00 PLN. Termin dostawy zamówień cząstkowych – 2 dni robocze. 
Warunki płatno ści 60 dni. 
Uzasadnienie wyboru  – Oferta najkorzystniejsza pod względem kryteriów przyjętych do oceny. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna 
punktacja 

Wykonawca 

Liczba pkt w 
kryterium 
cena –60% 

Termin 
dostawy 

zamówień 
cząstkowych 

– 20% 

Warunki 
płatności 
– 20% SUMA 

Oferta nr 2 - ProCardia Medical Sp.  z o.o.  ul. 60 20 20 100 



  

Pileckiego 63 02-781 Warszawa 
 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisania po dniu 23.05.2017r 
 
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/   


