Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
PUM w Szczecinie
Dzial Zam6wief Publicznych
Al. Powstafc6w Wielkopolskich 72,
7O-LLL Szczecin
tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax.466 11 13

SPSK?
szc.zEclN-

Szczecin, dn. 09.07,2015 r.

Znak sprawy :
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Dotyczy: dostawa protez naczyniowych i shunt6vv szyjnych dla

SPSK-2

ZAWIADOM I EN I E O WYIBORZE OFE RTY NAJ KO RZYSTNIEJSZEJNa podstawie art. 92 ustawy

z dnia 29 stycznia 2A04 r. Prawo Zam6wiefr Publicznych Zamawiajqcy zawiadamia,
i shunt6w szyjnych dol<onano rozstrzygniqr:ia

2e w prowadzonym postqpowaniu na dostawq protez naczyniowych

ww, postqpowania.
;ZADANIE NR 1
alNazr,rry_lf,rmv), siedziby i adresv wvkonawc6w. kt6rzv zlo2vli ofertv:

Oferta nr4: Hamnrermed Medical Polska Sp. zo,o, sp, k. Ul. Kopciriskiego 6917I90-032L6d2
b) wvkon4ycy, kt6rzv zostali

vwkluczenl

owania o udzielenie zam6wienia

z postQpowania nie wykluczono 2adnego wykonawcy

c) r,yykonawcv, kt6rvch ofety zostaly odrzucone:
z postqpowania nie odrzucono

iadnej oferty

Q$a$rcd_Wa/nyetr ofert za naikozlstniejszqzot;tala uznana ofefta nr 4 zlo2ona przez wyl<onawce:

Oferta nr4: Hamnnermed Medical Polska Sp, zc,,o, sp, k. Ul, Kopcifiskiego 6917I90-032L(tdL
Cena oferW: 321.408,00 zl

Uzasadnienie wylboru: ofefta nr 4 jest jedynq
e)stfCsaczenlg_geelrv i por6wnania

zlo2on

\/vazn4 zlo2onEofefta.

2nvch ofeft wraz z

punkta:i4 w kazdvm knrterium oraz l4czna

nunkSggi_i1

Liczba pkt w kryterium
termin dostawy zam6wieh
Harnmermed Medical Folska Sp, z o,o.

Informacjq otayma Wykonawca, ktory zlo2yl ofertq, Informacja

o wyboae oferty

najkorzystniejszej zostanie

r6wniez zanrieszczcrna na stronie internetowej S[)SK-2 orazna tablicy oglosze6, Umowa z wybranym wykonawcq
zostanie zawafta po dniu 09.07,2015 r.

ZADANIE NR 2
all[azuryJ-fiflny),si

edzi

bv i

ad

resy wvkorr a wc6w.-Ktlrzyzlozyl-sferbl

Oferta nr 4: Hamrnermed Medical Polska Sp. z o.o. sp. k, Ul. Kopciriskiego 6917I 90-032

DfryVkofrej-vly,ktorzyzosta|iwkluczen|

L<id?

owaniaoudzieleniezam6wienia

z postqpowania nier wykluczono 2adnego wykonawcy
d_Wykolelyey-KSfych oferty zostalv odrzuc
z postqpowania nierodrzucono 2adnej

ofefi

OSplSL6!-_WeZnygh ofert za najkogvstnrqj€Zqzqstala uznana

ofetta nr 4 zlo2ona przez wvkonaweCl

Ofefta nr4: Hamrnermed Medical Polska Sp, zo,o. sp. k. Ul, Kopciriskiego 6917L90-032L6d2
Cena ofertv: 28.080,00 zl

Uzasadnienie wyboru: oferta nr 4 jest jedynq wa2nq zlo2onqofeda.

e) SLreszczenie ocetrv i por6wnania zlozonvch wa;Znvch ofeft wraz z punktacj4 w kazdvm kryterium oraz l4czna
punktacja
Liczba pkt w kryterium
termin dostawy zam6wief

Harnmermed Medical Polska Sp. z o.o,

Informaciq otrzyma Wykonawca, ktory zlo2yl ofertq, Informacja

o wyborze oferty

najkrrzystniejszej zostanie

r6wrrie2 zamieszczo,na na stronie internetowej S|)SK-2 oraz na tablicy ogloszefi. Umowa z 'wybranym wykonawcq
zostanie zawarta po dniu 09.07.2AI5 r.

ZADANIE NR 3

ilNaZWy{f,rmy), stedziby i adresv wykonawc6w, kt6rzv zlo2vli oferty:
Ofefta nr 3: Maquet Polska Sp, z o.o. Ul. Osmafrska 14 02-823 Warszawa
b) wykqAryEy-Kqzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zam6wienia
z postqpowania nie wykluczono 2adnego wyk,onawcy
c) wvkonalycv, kt6rvch oferW zostalv odrzucone:
z postqpowania nierodrzucono 2adnej

ofefi

ilspa5lsd_rryaznyetr ofeft za najkotzystniejszE zor;tala uznana

oferta nr 3 zlozona przez wvfi<onawce:

Oferta nr 3: Maquet Polska Sp. z o,o. Ul, Osmalrska 14 02-823 Warszawa
Cena oferW: 27.6'48,OO zl

Uzasadnienie wylboru: ofefta nr 3 jest jedyn4 ,zlo2onqwa2n4 ofertq.
elstreszczenie ocerrv i Dor6wnania zlo2onvch wa:Znvch ofert wraz z punktaciq w ka2dym knrterium oraz l4czna
punl:tacia
Liczba pkt w kryl[erium
termin dostawy zam6wieri

Liczba pkt
Nr

ofertv
3

w kryterium cena

Wykonawca

czastkowvch

95o/o

Maquet Polska Sp, z o.o. Warszawa

5,00

95,00

Informacjq otayma Wykonawca, ktory zlo2yl ofertq. Informacja

l5olo

o

t4czna
punktacja
100,00

wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie

r6wniez zanrieszczona na stronie internetowej S[)SK-2 oraz na tablicy ogloszefi, Umowa z wybranym wykonawcq
zostanie zawafta po dniu 09.07,2015 r.

ZADANIE NR 4

d

NezUOZ_fifmD_Siedzibv i adresy wvkonawc6w, kt6rzy zlo2vli ofertv:

Ofefta nr 3: Maquet Polska Sp. z o,o, Ul, Osmairska L4 02-823 Warszawa
Oferta nr4: Hamrnermed Medical Polska Sp. zo.o. sp. k, Ul. Kopcifiskiego 6917t90-032L6d2
bltryvkorrawcv. kt6r'zy zosta|i wtrkluezemz postqpowania o udzielenie zam6wienia

z porstqpowania nier wykluczono 2adnego wykonawcy
dLryVkOnalyey,Kqvch ofe rtv zostalv
z postqpowania nierodrzucono
dISplSfAd__WaZnyEh ofert za

od rzu con e :

iadnej oferty

naikorzvstnie

stala uznana

ofelta nr 3 zlozona

przez wvkonalUee.

Oferta nr 3: Maquet Polska Sp. z o.o. Ul. Osmaiiska 14 02-823 Warszawa
Cena ofertv: 26.7'30,00 zl

Uzasadnienie wyboru: ofefta nr 3 uzyskala najwiqcej punkt6w spo5r6d zlo2onych wa2nych ofert.

e) streszczenie oceny i por6wnania zlo2onvch wa:Znyeh ofeft wraz z punktaci4 w ka2dvm kntcnun_sraz_lAqzna
punk;!Ac'La

Liczba pkt w kryterium
termin dostawy zam6wie6

Liczba pkt
Nr

Wykonawca

ofertu
3

w kryterium cena

cz0stkowch

95o/o

Maquet Polska Sp, z o.o. Warszawa

95,00

liolo

5,00

tqczna
punktacja
100,00

Hammermed Medical Polska Sp, z o,o.
1,00
79,39
78,38
sp. k,, t6d;i
Informacjq otrzymaja Wykonawcy, ktorzy zlo2yli ofertq, Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie
4

r6wrrie2 zanrieszczona na stronie internetowej S[,SK-2 oraz na tablicy ogloszefi. Umowa z wybranym wykonawcq
zostanie zawafta po dniu 09,07.2015 r.

ZADANIE NR 5

a) NiZUry_1f,rmy), siedzibv i adresv wvkonawc6w, kt6rzv zlo2vli ofertv:

Ofefta nr 1: Edwards Lifesciences Poland Sp. z o,o. Al, Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa
Ofeda nr 2: Afteriae Sp. z o.o, sp. k. Ul, Jaraczat L9 9O-26t Lodl
bIWVkSnAlyey.ktAlzv zostali ra4tkluczeni z postepowania o udzielenie zam6wienia
z postqpowania nie wykluczono 2adnego wykonawcy
C)

uryk9natveul&rvch ofertv zostalv

od rzu co ne

z postqpowania nie odrzucono 2adnej

:

oferty

g[-ggrot4iglwaznvcir ofert za naikorzystniejszE zol;tala uznana

ofefta nr 1 zlo2ona przez wykonawcq:

Ofefta nr 1: Edwards Lifesciences Poland Sp. z <1.o. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa
Cena oferW: 9.072,OO

zl

Uzasadnienie wylboru: oferta nr 1 uzyskala na,iwiqcej punkt6w spo5r6d z.lo2onych waznych ofert.
e) stfgsacZe_n1g_geqv i por6wnania zlozonvch wa:2nvch ofeft wraz z punktacj4 w kazdym knrterium oraz l4czna
punktacia

w kryterium cena

Liczba pkt w kryl.erium
termin dostawy zam6wief

95o/o

czastkowvch liolo

95,00

3,75

98,75

49,26

5,00

54t26

Liczba pkt

Edwards Lifesciences Poland So. z o,o.
Warszawa

Arteriae Sp. z o,o. sp, k, t-6dZ

tEczna
punktacja

Informacjq otrzymerj4 Wykonawry, kt6rzy zlo2yli ofertq. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie
r6wniez zamieszczc,na na stronie internetowej S[)SK-2 oraz na tablicy ogloszefi. Umowa z wybranym wykonawc4
zostanie zawafta po dniu 09,07.2015 r.

ZADANIE NR 6

dl[azury-(f,flnD,-sied zibvi a<tesy

urvkon awc6w, kt6 rzv zlo2vl i oferW

:

Oferta nr 2: Arteriae Sp. z o.o, sp. k. Ul, Jaraczzt 19 90-26L Lod2
Oferta nr 4: Hamrnermed Medical Polska Sp, z o.o. sp. k. Ul. Kopciriskiego 69171 90-032 Liidl
b)wyksrclyey-KQlzv zostali wvkluczeni z postepowania o udzielenie zam6wienia
z postqpowania nier wykluczono 2adnego wykonawcy

c) wvkonalycv. kt6rvch ofertv zostalv odrzucone:
z postqpowania

nierodzucono 2adnej ofefi

ellglo5r6d waznycLr ofert za nqikoEvshlqisz4

zor

Ofefta nr 4: Hamrnermed Medical Polska Sp. z o.o. sp, k, Ul. Kopdfskiego 6917I90-032 L6d2
Cena

oferH:

3O.2I4O,OO

zl

Uzasadnienie wylboru: ofed:a nr 4 uzyskala naiwiqcej punkt6w spo6r6d zlo2onych wa2nych ofeft.

e) steszezenie ocer
punktacia
Liczba pkt
Nr

ofertv
2

Wykonawca

Aderiae Sp. z o,o. sp. k,

t6dl

w kfierium cena
95o/o

20,r9

Liczba pkt w kryterium
termin dostawy zam6wie6

czastkowvch
5,00

5o/o

tqczna
punktacja
25r19

Hammermed Medical Polska Sp. z o,o.
95,00
3,oo
98,00
so. k. L6d2
Informacjq otrzymajE Wykonawcy, ktorzy zlo2yli ofertq. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie
4

r6wniez zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogtosze6. Umowa z wybranym wykonawcE
zostanie zawarta oo dniu 09,07.2015 r

