Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM
Dział Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax 466 11 13

Szczecin, dn. 29.01.2015 r.
Znak sprawy: ZP/220/105/14
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów
opatrunkowych, przylepców, kompresów, żeli oraz opatrunków wraz z dzierżawą 6 urządzeń do
podciśnieniowej terapii ran
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu na dostawę opatrunków wraz z
dzierżawą 6 urządzeń do podciśnieniowej terapii ran dla SPSK-2 PUM w Szczecinie dokonano
rozstrzygnięcia w/w postępowania w zakresie zadania nr 7

ZADANIE NR 7
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta 5: Smith & Nephew Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
Cena oferty brutto- 111.943,62 zł.
Oferta 6: Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
Cena oferty brutto - 102.416,72 zł. zł.
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 6: Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
Cena oferty brutto - 102.416,72 zł. zł.
Uzasadnienie wyboru –oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów i uzyskała największą
ilość punktów.
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e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz
łączna punktacja
Nr
oferty

Wykonawca

5

Smith & Nephew Sp. z
o.o.
Paul Hartmann Polska
Sp. z o.o.

6

Liczba pkt w
kryterium cena 80%
73,19

Liczba pkt. w
kryterium jakość
20%
20

80,00

16,69

Suma uzyskanych
punktów
93,00
96,69

przy czym punkty za jakość zostały przydzielone następująco:
Lp.

Parametr oceniany

Punktacja

S&N

1

waga urządzenia ze
zbiornikiem*

max. 10
pkt.

1200 g

Paul
Hartmann
1380 g

2

czas pracy baterii
powyżej 4 godzin

max. 10
pkt.

10 pkt.
20 godzin

8,69 pkt.
16 godzin

10 pkt.

8 punktów

20 pkt.

16,69 pkt.

Podsumowanie

Jakość = [(Jb : Jn) x 20 %] x 100
Jakość (S&N) = [(20 pkt. : 20 pkt.) x 20 %] x 100 =20 pkt.
Jakość (Paul Hartmann) = [(16,69 pkt. : 20 pkt.) x 20 %] x 100 =16,69 pkt.
Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w zakresie
zadania nr 7 po dniu 8.02.2015 r.
Informację otrzymują wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty na ww. zadania. Informacja o
wyborze oferty najkorzystniejszej została również zamieszczona na stronie internetowej SPSK Nr
2 PUM oraz na tablicy ogłoszeń.

Z poważaniem

DYREKTOR SPSK - 2
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