znak sprawy: ZP/220/39/18
Szczecin, dn. 29.05.2018 r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę mebli medycznych, krzeseł, szaf metalowych i innego wyposażenia w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn. „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w
zakresie chorób układu krążenia – Przebudowa pomieszczeń w budynku „W” i „K” wraz z wyposażeniem przy Al. Powstańców
Wielkopolskich 72 w Szczecinie”.

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zawiadamia, że w
prowadzonym postępowaniu dokonano rozstrzygnięcia w/w postępowania.
ZADANIE NR 1
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 3 – TRIBO Sp. z o. o.
Aleja Pokoju 5
86-060 Nowa Wieś Wielka
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
z postępowania wykluczono 0 wykonawców
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
z postępowania odrzucono 0 ofert
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę:
Oferta nr 3 – TRIBO Sp. z o. o.
Aleja Pokoju 5
86-060 Nowa Wieś Wielka
Cena oferty brutto: 180.811,23 zł.
Uzasadnienie wyboru – jedyna ważna oferta.
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna punktacja
Nr
oferty
3

Wykonawca

TRIBO Sp. z o. o.

Liczba pkt. w
kryterium
cena - 60%
60

Liczba pkt. w
kryterium okres
gwarancji 20%
20

Liczba pkt. w
kryterium
termin dostawy
- 10%
10

Liczba pkt. w
kryterium
termin płatności
- 10%
10

RAZEM
100

Informację otrzymuje Wykonawca, który złożył ofertę. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie również
zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń.
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 29.05.2018 r.
ZADANIE NR 2
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 2 – SPIRAL Sp. z o. o.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00,
Sekretariat Dyrektora oraz
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15
KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900
Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl

Ul. Wrzesińska 181, Jasin
62-020 Swarzędz
Oferta nr 4 – BIUROTECHNIKA
Wioletta Żurawska
Ul. Legnicka 3 A
70-134 Szczecin
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 4 – BIUROTECHNIKA
Wioletta Żurawska
Ul. Legnicka 3 A
70-134 Szczecin
Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Uzasadnienie merytoryczne: Zamawiający w SIWZ rozdział I pkt. VIII ppkt. 3.2 wymagał złożenia do oferty ilustrowanych
ulotek, folderów, instrukcji obsługi, bądź innych dokumentów, określanych dalej jako „materiały informacyjne producenta”.
Wykonawca do oferty nie załączył wymaganych dokumentów.
Zamawiający dnia 23.05.2018 r. na podstawie art. 26 ust. 3 wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty o brakujące
dokumenty. Wykonawca nie przysłał również oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w danym postępowaniu.
Dodatkowo Wykonawca w załączniku nr 3 do formularza oferty nie wpisał wszystkich wymaganych danych (rok produkcji
oferowanego wyrobu).
W związku z tym, iż oferta Wykonawcy i tak podlega odrzuceniu, gdyż treść oferty nie odpowiada treści SIWZ,
Zamawiający nie wezwał Wykonawcy do uzupełnienia oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej.
W tym stanie rzeczy odrzucenie oferty jest w pełni uzasadnione i konieczne.
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę:
Oferta nr 2 – SPIRAL Sp. z o. o.
Ul. Wrzesińska 181, Jasin
62-020 Swarzędz
Cena oferty brutto: 27.281,40 zł.
Uzasadnienie wyboru – jedyna ważna oferta.
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna punktacja
Nr
oferty
2

Wykonawca

SPIRAL Sp. z o. o.

Liczba pkt. w
kryterium
cena - 60%
60

Liczba pkt. w
kryterium okres
gwarancji 20%
20

Liczba pkt. w
kryterium
termin dostawy
- 10%
10

Liczba pkt. w
kryterium
termin płatności
- 10%
10

RAZEM
100

Informację otrzymują Wykonawcy, którzy złożyli ofertę. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie również
zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń.
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 04.06.2018 r.
ZADANIE NR 3
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00,
Sekretariat Dyrektora oraz
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15
KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900
Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl

Oferta nr 2 – SPIRAL Sp. z o. o.
Ul. Wrzesińska 181, Jasin
62-020 Swarzędz
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
z postępowania wykluczono 0 wykonawców
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
z postępowania odrzucono 0 ofert
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę:
Oferta nr 2 – SPIRAL Sp. z o. o.
Ul. Wrzesińska 181, Jasin
62-020 Swarzędz
Cena oferty brutto: 12.804,30 zł.
Uzasadnienie wyboru – jedyna ważna oferta.
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna punktacja
Nr
oferty
2

Wykonawca

SPIRAL Sp. z o. o.

Liczba pkt. w
kryterium
cena - 60%
60

Liczba pkt. w
kryterium okres
gwarancji 20%
20

Liczba pkt. w
kryterium
termin dostawy
- 10%
10

Liczba pkt. w
kryterium
termin płatności
- 10%
10

RAZEM
100

Informację otrzymuje Wykonawca, który złożył ofertę. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie również
zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń.
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 29.05.2018 r.
ZADANIE NR 4
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 2 – SPIRAL Sp. z o. o.
Ul. Wrzesińska 181, Jasin
62-020 Swarzędz
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
z postępowania wykluczono 0 wykonawców
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
z postępowania odrzucono 0 ofert
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę:
Oferta nr 2 – SPIRAL Sp. z o. o.
Ul. Wrzesińska 181, Jasin
62-020 Swarzędz
Cena oferty brutto: 9.586,62 zł.
Uzasadnienie wyboru – jedyna ważna oferta.
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna punktacja

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00,
Sekretariat Dyrektora oraz
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15
KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900
Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl

Nr
oferty
2

Wykonawca

SPIRAL Sp. z o. o.

Liczba pkt. w
kryterium
cena - 60%
60

Liczba pkt. w
kryterium okres
gwarancji 20%
20

Liczba pkt. w
kryterium
termin dostawy
- 10%
10

Liczba pkt. w
kryterium
termin płatności
- 10%
10

RAZEM
100

Informację otrzymuje Wykonawca, który złożył ofertę. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie również
zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń.
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 29.05.2018 r.
ZADANIE NR 5
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 2 – SPIRAL Sp. z o. o.
Ul. Wrzesińska 181, Jasin
62-020 Swarzędz
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
z postępowania wykluczono 0 wykonawców
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
z postępowania odrzucono 0 ofert
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę:
Oferta nr 2 – SPIRAL Sp. z o. o.
Ul. Wrzesińska 181, Jasin
62-020 Swarzędz
Cena oferty brutto: 1.783,50 zł.
Uzasadnienie wyboru – jedyna ważna oferta.
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna punktacja
Nr
oferty
2

Wykonawca

SPIRAL Sp. z o. o.

Liczba pkt. w
kryterium
cena - 60%
60

Liczba pkt. w
kryterium okres
gwarancji 20%
20

Liczba pkt. w
kryterium
termin dostawy
- 10%
10

Liczba pkt. w
kryterium
termin płatności
- 10%
10

RAZEM
100

Informację otrzymuje Wykonawca, który złożył ofertę. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie również
zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń.
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 29.05.2018 r.
ZADANIE NR 6
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 1 – DANLAB Danuta Katryńska
Ul. Handlowa 6 A
15-399 Białystok
Oferta nr 2 – SPIRAL Sp. z o. o.
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00,
Sekretariat Dyrektora oraz
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15
KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900
Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl

Ul. Wrzesińska 181, Jasin
62-020 Swarzędz
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
z postępowania wykluczono 0 wykonawców
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
z postępowania odrzucono 0 ofert
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę:
Oferta nr 2 – SPIRAL Sp. z o. o.
Ul. Wrzesińska 181, Jasin
62-020 Swarzędz
Cena oferty brutto: 3.936,00 zł.
Uzasadnienie wyboru – oferta nr 2 uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów obliczony według zasad
jednakowych dla wszystkich ofert.
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna punktacja
Nr
oferty
1
2

Wykonawca

DANLAB Danuta
Katryńska
SPIRAL Sp. z o. o.

Liczba pkt. w
kryterium
cena - 60%
50

Liczba pkt. w
kryterium okres
gwarancji 20%
16

Liczba pkt. w
kryterium
termin dostawy
- 10%
3

Liczba pkt. w
kryterium
termin płatności
- 10%
10

60

20

10

10

RAZEM
79
100

Informację otrzymują Wykonawcy, którzy złożyli ofertę. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie również
zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń.
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 04.06.2018 r.
ZADANIE NR 7
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 2 – SPIRAL Sp. z o. o.
Ul. Wrzesińska 181, Jasin
62-020 Swarzędz
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
z postępowania wykluczono 0 wykonawców
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
z postępowania odrzucono 0 ofert
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę:
Oferta nr 2 – SPIRAL Sp. z o. o.
Ul. Wrzesińska 181, Jasin
62-020 Swarzędz
Cena oferty brutto: 4.182,00 zł.
Uzasadnienie wyboru – jedyna ważna oferta.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00,
Sekretariat Dyrektora oraz
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15
KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900
Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna punktacja
Nr
oferty
2

Wykonawca

SPIRAL Sp. z o. o.

Liczba pkt. w
kryterium
cena - 60%
60

Liczba pkt. w
kryterium okres
gwarancji 20%
20

Liczba pkt. w
kryterium
termin dostawy
- 10%
10

Liczba pkt. w
kryterium
termin płatności
- 10%
10

RAZEM
100

Informację otrzymuje Wykonawca, który złożył ofertę. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie również
zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń.
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 29.05.2018 r.
ZADANIE NR 8
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 5 – F.H.U. EURO-MEDICAL Maciej Świda
Ul. Ogrodowa 3 b
43-300 Bielsko-Biała
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
z postępowania wykluczono 0 wykonawców
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
z postępowania odrzucono 0 ofert
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę:
Oferta nr 5 – F.H.U. EURO-MEDICAL Maciej Świda
Ul. Ogrodowa 3 b
43-300 Bielsko-Biała
Cena oferty brutto: 6.890,40 zł.
Uzasadnienie wyboru – jedyna ważna oferta.
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna punktacja
Nr
oferty
5

Wykonawca

F.H.U. EUROMEDICAL Maciej
Świda

Liczba pkt. w
kryterium
cena - 60%
60

Liczba pkt. w
kryterium okres
gwarancji 20%
20

Liczba pkt. w
kryterium
termin dostawy
- 10%
10

Liczba pkt. w
kryterium
termin płatności
- 10%
10

RAZEM
100

Informację otrzymuje Wykonawca, który złożył ofertę. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie również
zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń.
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 29.05.2018 r.
ZADANIE NR 9
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00,
Sekretariat Dyrektora oraz
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15
KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900
Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl

Oferta nr 5 – F.H.U. EURO-MEDICAL Maciej Świda
Ul. Ogrodowa 3 b
43-300 Bielsko-Biała
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
z postępowania wykluczono 0 wykonawców
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
z postępowania odrzucono 0 ofert
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę:
Oferta nr 5 – F.H.U. EURO-MEDICAL Maciej Świda
Ul. Ogrodowa 3 b
43-300 Bielsko-Biała
Cena oferty brutto: 5.400,00 zł.
Uzasadnienie wyboru – jedyna ważna oferta.
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna punktacja
Nr
oferty
5

Wykonawca

Liczba pkt. w
kryterium
cena - 60%

F.H.U. EUROMEDICAL Maciej
Świda

60

Liczba pkt. w
kryterium okres
gwarancji 20%
20

Liczba pkt. w
kryterium
termin dostawy
- 10%
10

Liczba pkt. w
kryterium
termin płatności
- 10%
10

RAZEM
100

Informację otrzymuje Wykonawca, który złożył ofertę. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie również
zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń.
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 29.05.2018 r.

Z poważaniem
DYREKTOR SPSK-2
PODPIS W ORYGINALE

Sporządziła: Eliza Koladyńska - Nowacka
Tel. 91 466 10 86

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00,
Sekretariat Dyrektora oraz
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15
KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900
Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl

