Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
PUM w Szczecinie
Dzial Zam6wieri Publicznych
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Dotyczy: dostawa ta6m do wysilkowego nietrzymania moczu u kobiet oraz implant6w jqder dla
PUM

SPSK

nr

2

w Szczecinie.

ZAWIADO MIE

N

I E O WYBO RZE OFE RTY NAJ KO RZYSTNI E]SZEJ

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wieh Publicznych Zamawiajqcy
zawiadamia, ze

w

prowadzonym postqpowaniu

na dostawq taSm do wysilkowego nietrzymania

moczu u kobiet oraz implant6w jqder dla SPSK nr 2 PUM dokonano rozstrzygniqcia ww. postqpowania,
ZADANIE 1 - uniewa2nione

Uzasadnienie prawne: na podstawie aft. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zam6wieri publicznych,

Uzasadnienie faktyczne: na zadanie nr

W

zwiqzku

z

4 nie zlo2ono 2adnej ofefi

powy2szym uniewaznienie postqpowania

niepodlegajqcej odrzuceniu.

na tym zadaniu jest

w pelni uzasadnione

i konieczne.
ZADANIE 2
a) Nazwy (firmy). siedzibv i adresv wvkonawc5w, kt6rzy zlo2yli ofertv:

Ofefta nr 3: Johnson & Johnson Poland Sp, z o.o, ul, Il2ecka 24 02-L35 Warszawa
b) wykonawcy, kt6rzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zam6wienia
z postqpowania wykluczono O wykonawc6w

c) wvkonawcy, kt5rych ofertv zosta{y odrzucone:
z postqpowania odrzucono 0

ofeft

Oferta nr3: Johnson &Johnson Poland Sp. z o,o, ul. Ilzecka 2402-135 Warszawa

brutto: 23.652,00 zl.
Uzasadnienie wyboru:

Cena oferW

Oferta nr 3 jest jedynq zlo2onqwa2nq ofeftq,

lAczna punktacja
Nr oferty

Wykonawca

PKT W KRYTERIUM CENA 100o/o

3

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., Warszawa

100,00

ofefi najkorzystniejszej zostanie
PUM oraz na tablicy ogloszeri.

Informacjq otrzyma Wykonawca, kt6ry zlo2yl ofertq. Informacja o wyborze

r6wnie2 zamieszczona

na stronie internetowej SPSK Nr 2

Umowa z wybranym wykonawcq zostanie zawafta po dniu 09.07.2013 r.

ZADANIE 3
a) Nazwy (firmv), siedziby i adresv wykonawc6w, kt6rzy zlozyli oferty:

Ofefta nr 2: Unitech Surgical

Sp, z o.o., ul. Pachoriskiego 2a 37-223 Krak6w

b) wykonawcv, kt6rzy zostali wvkluczeni z postepowania o udzielenie zam6wienia
z postqpowania wykluczono O wykonawcriw
c) wykonawcy, kt6rvch oferty zostaly odrzucone:
z postqpowania odrzucono O ofeft

Ofefta nr 2: Unitech Surgical

Sp. z o.o., ul, Pachoriskiego 2a 3I-223 Krak6w

brutto: 77.976,O0 zl.
Uzasadnienie wyboru:

Cena oferW

Ofeda nr 2 jest jedynq zlo2onqwaznE ofertq.

l4czna punktacja
Nr

ofety

Wykonawca

PKT W KRYTERIUM CENA 100%

Unitech Surgical Sp. z o.o., Krak6w

2

100,00

Informacjq otrzyma Wykonawca, kt6ry ztozyl ofertq. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie

r6wnie2 zamieszczona

na stronie internetowej SPSK Nr 2 PUM oraz na tablicy oglosze6.

Umowa z wybranym wykonawcq zostanie zawafta po dniu 09.07.2013 r.

ZADANIE 4
a) Nazwy (firmvl siedzibv i adresy wykonawc6w, kt6rzv zlo2vli oferV:

Oferta nr 1: Optimed Pro-Office Piotr Szewczyk, ul. Sliczna 363L-444 Krak6w
b) wykonawcy, kt6rzy zostali wvkluczeni z postQpowania o udzielenie zam6wienia
z postqpowania wykluczono 0 wykonawc6w
c) wykonawcy, kt6rych oferty zostalv odrzucone:
z postqpowania odrzucono O ofeft

Ofefta nr 1: Optimed Pro-Office Piotr Szewczyk, ul. Sliczna 363I-444 Krak6w

brutto: 49.OOO,03 zl.
Uzasadnienie wyboru:

Cena oferW

Ofeda nr

1

jest jedynq zlo2onqwaznq ofertq.

l+czna punktacja
Nr

ofety
1

PKT W KRYTERIUM CENA 100%

Wykonawca

Optimed Pro-Office Piotr Szewczyk, Krak6w

100,00

Informacjq otrzyma Wykonawca, kt6ry zlozyl ofertq. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie

r6wnie2 zamieszczona

na stronie internetowej SPSK Nr 2 PUM oraz na tablicy ogloszeri.

Umowa z wybranym wykonawcq zostanie zawarta po dniu 09.07.2013 r.

ZADANIE 5 - uniewa2nione

uzasadnienie prawne: na podstawie aft, 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zam6wief publicznych,

Uzasadnienie faktyczne: na zadanie nr 5 zlo2ono ofetq, kt6rej Zamawiajqcy nie otworzyl w terminie
przeznaczonym na tq czynnoS6 ' 7 uwagi na brak mozliwo6ci usuniqcia tej wady postqpowania,
uniewaznienie
postqpowania na tym zadaniu jest w pelni uzasadnione i konieczne.
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