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Znak sprawy: ZP/220/10/19 

W sprawie: dostawy narzędzi chirurgicznych wielokrotnego użytku dla SPSK-2. 

 

ZAWIADOMIENIE 

o rozstrzygnięciu postępowania 

w zakresie zadań 1 i 4  

 

 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 6: Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl  

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: Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl  

cena oferty: 387.373,59 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 

oferty 
wykonawca  kryterium 1 - 60% kryterium 2 - 40% łącznie 

6 Aesculap Chifa Sp. z o.o.  60,00 40,00 100,00 

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 05.04.2019 r. 

 

ZADANIE NR 4 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

oferta nr 1: Ocustar Sp. z o.o., ul. Młyńska 5/9 61-729 Poznań 

oferta nr 5: Polymed Polska Sp. z o.o., ul. Warszawska 320 a 05-082 Stare Babice   

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:  
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oferta nr 1: Ocustar Sp. z o.o., ul. Młyńska 5/9 61-729 Poznań 

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Badanie oferty nr 1 wykazało następujące niezgodności: 

a) w zakresie pozycji 2 zadania nr 4: zamawiający wymagał rezerwuaru wielorazowego – wykonawca zaoferował 

rezerwuar o numerze katalogowym BF00.D51 prod. Vitreq, który jest wyrobem jednorazowym, nie przeznaczonym do 

powtórnej sterylizacji, o czym świadczy oznaczenie graficzne na opakowaniu jednostkowym wyrobu; 

b) w zakresie pozycji 3-6 zadania nr 4: zamawiający wymagał kolorowego kodu paskowego umieszczonego                     

na rękojeści wyrobu w celu identyfikacji narzędzia – wykonawca zaoferował wyroby o rękojeściach z podłużnym 

okienkiem zawierającym nazwę producenta oraz kod numeryczny, nie posiadające opisanego powyżej kolorowego 

kodu paskowego.  

Jednocześnie zamawiający zwraca uwagę na treść Wyjaśnień nr 1 z dn. 12.03.2019 r.: 

W odpowiedzi na pytanie nr 51 o dopuszczenie narzędzia „z podłużnym okienkiem określającym nazwę producenta 

narzędzi z boku rękojeści z indywidualnym kodem numerycznym dla każdego narzędzia określającym rodzaj 

narzędzia zamiast kolorowego kodu paskowego, pozostałe parametry bez zmian”, zamawiający nie wyraził zgody, 

podtrzymując wymagania określone w SIWZ. 

Wobec powyższego, odrzucenie oferty nr 1 z uwagi na niezgodność jej treści z treścią SIWZ jest w pełni uzasadnione 

i konieczne.        

 

d) spośród ważnych ofert za najkorzystniejszą została uznana: 

oferta nr 5: Polymed Polska Sp. z o.o., ul. Warszawska 320 a 05-082 Stare Babice 

cena oferty: 140.848,32 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru: oferta nr 5 jest jedyną ważną złożoną ofertą.    

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

punktacja: 

nr 

oferty 
wykonawca  kryterium 1 - 60% kryterium 2 - 40% łącznie 

5 Polymed Polska Sp. z o.o.  60,00 0,00 60,00 

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 10.04.2019 r. 

 

    Z poważaniem  

Dyrektor SPSK-2 

podpis w oryginale 

 

Sprawę prowadzi: 

Katarzyna Rogiewicz, tel. 10 88 


