Szczecin, 27.06.2019 r.

al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin

Sygnatura: ZP/220/46/19
Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPSK-2 w Szczecinie.
ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia
2018.10.16, zwanej dalej „PZP”), zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu dokonano rozstrzygnięcia
jak poniżej:
ZADANIE NR 1
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
oferta nr 1: Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11 00-633 Warszawa
oferta nr 2: Teleflex Polska Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16a 02-092 Warszawa
b) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:
z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy
c) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
z postępowania nie odrzucono żadnej oferty
d) spośród ważnych ofert za najkorzystniejszą została uznana:
oferta nr 2: Teleflex Polska Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16a 02-092 Warszawa
cena oferty: 145.908,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: oferta nr 2 uzyskała najwięcej punktów spośród złożonych ważnych ofert.
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna punktacja:
nr

wykonawca

oferty

kryterium 1

kryterium 2

kryterium 3

90%

5%

5%

łącznie

1

Medtronic Poland Sp. z o.o.

85,60

2,50

5,00

93,10

2

Teleflex Polska Sp. z o.o.

90,00

5,00

5,00

100,00

Informację otrzymają 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 02.07.2019 r.

Sprawę prowadzi: Katarzyna Rogiewicz
Dział Zamówień Publicznych
T: 91 466 10 88 F: 91 466 11 13
E: k.rogiewicz@spsk2-szczecin.pl

Centrala:T:+48 91 466 10 00
Sekretariat Dyrektora oraz Zastępcy ds. Lecznictwa:T:+48 91 466 10 10, F:+48 91 466 10 15
KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900
E:spsk2@spsk2-szczecin.pl, W: www.spsk2-szczecin.pl

ZADANIE NR 2 – UNIEWAŻNIONE
Podstawa prawna: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP.
Podstawa faktyczna: w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, wobec czego unieważnienie
postępowania w zakresie tego zadania jest w pełni uzasadnione i konieczne.
ZADANIE NR 3
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
oferta nr 1: Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11 00-633 Warszawa
b) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:
z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy
c) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
z postępowania nie odrzucono żadnej oferty
d) spośród ważnych ofert za najkorzystniejszą została uznana:
oferta nr 1: Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11 00-633 Warszawa
cena oferty: 42.120,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: oferta nr 1 jest jedyną ważną złożoną ofertą.
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna punktacja:
nr

wykonawca

oferty
1

Medtronic Poland Sp. z o.o.

kryterium 1

kryterium 2

kryterium 3

90%

5%

5%

łącznie

90,00

5,00

5,00

100,00

Informację otrzyma 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 27.06.2019 r.
ZADANIE NR 4
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
oferta nr 3: Sinmed Sp. z o.o., ul. Graniczna 32B 44-178 Przyszowice
oferta nr 4: Biameditek Sp. z o.o., ul. Elewatorska 58 15-620 Białystok
oferta nr 5: Aksis Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Sp.j., ul. Przyrodników 1C 80-298 Gdańsk
b) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:
z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy
c) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
z postępowania odrzucono jedną ofertę:
oferta nr 3: Sinmed Sp. z o.o., ul. Graniczna 32B 44-178 Przyszowice
Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne: do złożonej oferty wykonawca nie załączył formularza “Parametry wymagane”, zawierającego
szczegółowy opis wyrobów, stanowiących przedmiot zamówienia. Skutkiem tego, brak jest w treści oferty danych dotyczących
parametrów, wymaganych przez zamawiającego jako bezwzględne.
Brakujące informacje nie mają jedynie charakteru formalnego i porządkowego, nie ma też możliwości pełnego ich ustalenia
w oparciu o inne dokumenty złożone wraz z ofertą, w ramach jej całościowej analizy. Brak jest podstaw do zastosowania art. 26
ust. 3 PZP, wobec tego, że przedmiotowy formularz stanowi integralną część oferty i nie jest dokumentem, o którym mowa
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w treści rozporządzenia PRM w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2016.1126 z dn. 2016.07.27).
Wobec powyższego, odrzucenie oferty Sinmed Sp. z o.o. jest w pełni uzasadnione i konieczne.
d) spośród ważnych ofert za najkorzystniejszą została uznana:
oferta nr 5: Aksis Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski sp.j., ul. Przyrodników 1C 80-298 Gdańsk
cena oferty: 37.098,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: oferta nr 5 uzyskała najwięcej punktów spośród złożonych ważnych ofert.
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna punktacja:
nr

wykonawca

oferty
4
5

Biameditek Sp. z o.o.
Aksis Hurtownia Sprzętu Medycznego
Ignaciuk Spigarski Sp. j.

kryterium 1

kryterium 2

kryterium 3

90%

5%

5%

łącznie

83,10

5,00

5,00

93,10

90,00

5,00

5,00

100,00

Informację otrzymają 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 02.07.2019 r.
ZADANIE NR 5
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
oferta nr 6: Warda Sp. z o.o., ul. Korzenna 5 Przyłęki 86-005 Białe Błota
b) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:
z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy
c) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
z postępowania nie odrzucono żadnej oferty
d) spośród ważnych ofert za najkorzystniejszą została uznana:
oferta nr 6: Warda Sp. z o.o., ul. Korzenna 5 Przyłęki 86-005 Białe Błota
cena oferty: 38.024,64 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: oferta nr 6 jest jedyną ważną złożoną ofertą.
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna punktacja:
nr

wykonawca

oferty
6

Warda Sp. z o.o.

kryterium 1

kryterium 2

kryterium 3

90%

5%

5%

łącznie

90,00

5,00

5,00

100,00

Informację otrzyma 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 27.06.2019 r.
Z poważaniem
Dyrektor SPSK-2
podpis w oryginale
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