
 Strona 1 z  5 

             
                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 

                      PUM 
                             Al.  Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

                               tel. (0-91) 466 10 86 do 88  fax 466 11 13    
 

Znak sprawy: ZP/220/31/12              Szczecin, dn. 09-10-2012r. 

 

 
w sprawie: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 
środków technicznych do operacji kardiochirurgicznych oraz wyrobów do zabiegów 
radiologicznych i kardiologicznych 
 
 ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNI ĘCIU POSTĘPOWANIA  

NA ZADANIACH 6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19 
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej „ustawy 
PZP”) Zamawiający zawiadamia, że dokonano rozstrzygnięcia wyżej wymienionego postępowania w 
zakresie zadania 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
 

Zadanie 6 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 5 - AB Med.-Serwis Arkadiusz Dobkowski ul. Sikorskiego 8/6 07-410 Ostrołęka 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców: 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 5 - AB Med.-Serwis Arkadiusz Dobkowski ul. Sikorskiego 8/6 07-410 Ostrołęka 
 
Cena oferty brutto:  38880,00 zł  
Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na zadanie. Oferta zgodna z siwz. Wykonawca 
nie podlega wykluczeniu. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 
5 100 

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 19-10-
2012r 
 

Zadanie 7 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 2 - Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, 
04-041 Warszawa 
Oferta nr 5 - AB Med.-Serwis Arkadiusz Dobkowski,  ul. Sikorskiego 8/6, 07-410 Ostrołęka 
Oferta nr 15 - Agencja Naukowo - Techniczna Symico Sp. z o.o. ul. Powstańcow Śląskich 54A/2 
53-333 Wrocław 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców: 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 2 - Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101 
04-041 Warszawa 
 
Cena oferty brutto 480 837,60 zł  
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Uzasadnienie wyboru oferty – oferta uzyskała największą ilość punktów pod względem kryteriów 
przyjętych do oceny ofert. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena – 70% 
Liczba pkt w kryterium 

jakość-30% 
Suma  

2 67,20 30 97,20 

5 65,80 29,70 95,50 

15 70 22,50 92,50 

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 19-10-
2012r 
 

 
Zadanie 8 

a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 2 - Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, 
04-041 Warszawa 
Oferta nr 5 - AB Med.-Serwis Arkadiusz Dobkowski,  ul. Sikorskiego 8/6, 07-410 Ostrołęka 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców: 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 2 - Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, 
04-041 Warszawa 
Cena oferty brutto:  21600,00 zł  
Uzasadnienie wyboru oferty – oferta uzyskała największą ilość punktów pod względem kryteriów 
przyjętych do oceny ofert. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena – 70% 
Liczba pkt w kryterium 

jakość-30% 
Suma  

2 70 25,80 95,80 

5 45,50 30 75,50 

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 19-10-
2012r 
 

Zadanie 9 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 2 - Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, 
04-041 Warszawa 
Oferta nr 5 - AB Med.-Serwis Arkadiusz Dobkowski,  ul. Sikorskiego 8/6, 07-410 Ostrołęka 
Oferta nr 15 - Agencja Naukowo - Techniczna Symico Sp. z o.o. ul. Powstańcow Śląskich 54A/2 
53-333 Wrocław 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców: 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 15 - Agencja Naukowo - Techniczna Symico Sp. z o.o. ul. Powstańcow Śląskich 54A/2 
53-333 Wrocław 
Cena oferty brutto:  29801,52 zł  
Uzasadnienie wyboru oferty – oferta uzyskała największą ilość punktów pod względem kryteriów 
przyjętych do oceny ofert. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 

2 77 

5 63 
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15 100 
Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 19-10-
2012r 
 

Zadanie 10 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 2 - Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, 
04-041 Warszawa 
Oferta nr 3 - St. Jude Medical Sp. z o.o. ul. Smoleńskiego 1/2 01-698 Warszawa  
Oferta nr 6 - Comesa Polska Sp. z o.o. ul. Wolińska 4 03-699 Warszawa 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców: 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert: 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 2 - Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, 
04-041 Warszawa 
 
Cena oferty brutto:  651240,00 zł  
Uzasadnienie wyboru oferty – oferta uzyskała największą ilość punktów pod względem kryteriów 
przyjętych do oceny ofert. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją 

Numer oferty 
Liczba pkt w 

kryterium cena-
70% 

Liczba punktów 
w kryterium 
parametry 
techniczne 
(jakość) 

suma 

2 70 28,70 98,70 

3 67,64 30 97,64 

6 61,17 27,23 88,70 

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 19-10-
2012r 
 

Zadanie 13 
Postępowanie na zadaniu 13 zostało unieważnione 
uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, gdyż nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu. 
uzasadnienie merytoryczne: na zadanie 13 nie złożono oferty. 
 

Zadanie 14 
Postępowanie na zadaniu 14 zostało unieważnione 
uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, gdyż nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu. 
uzasadnienie merytoryczne: na zadanie 14 nie złożono oferty. 

Zadanie 15 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 7 - ProCardia Medical Sp. z o.o. ul. Pileckiego 63 02-781 Warszawa  
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców: 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 7 - ProCardia Medical Sp. z o.o. ul. Pileckiego 63 02-781 Warszawa  
 
Cena oferty brutto:  89100,00 zł  
Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na zadanie. Oferta zgodna z siwz. Wykonawca 
nie podlega wykluczeniu. 
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e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją 
Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 

7 100 

f) rozstrzygniecie postępowania 
Postępowanie na zadaniu 15 zostało unieważnione: 
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w części 
obejmującej zadanie 15 kwotę 76140,00 PLN.  
Cena oferty wybranej jako najkorzystniejsza przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadaniu 15 o 12960,00 PLN 
Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy PZP 

Zadanie 16 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 3 - St. Jude Medical Sp. z o.o. ul. Smoleńskiego 1/2 01-698 Warszawa  
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców: 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 3 - St. Jude Medical Sp. z o.o. ul. Smoleńskiego 1/2 01-698 Warszawa  
 
Cena oferty brutto:  322920,00 zł  
Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na zadanie. Oferta zgodna z siwz. Wykonawca 
nie podlega wykluczeniu. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 

3 100 
Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 19-10-
2012r 

Zadanie 17 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 8 -Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.  ul. Postępu 21B  02-676 Warszawa 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców: 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 8 -Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.  ul. Postępu 21B  02-676 Warszawa 
 
Cena oferty brutto:  259 200,00 zł  
Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na zadanie. Oferta zgodna z siwz. Wykonawca 
nie podlega wykluczeniu. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 

8 100 
Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 19-10-
2012r 

Zadanie 18 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 12 - Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.  ul. Ił żecka 24 02-135 Warszawa 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców: 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 12 - Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.  ul. Ił żecka 24 02-135 Warszawa 
 
Cena oferty brutto:  153 360,00 zł  



 Strona 5 z  5 

Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na zadanie. Oferta zgodna z siwz. Wykonawca 
nie podlega wykluczeniu. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 
12 100 

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 19-10-
2012r 

Zadanie 19 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 4 - Tomed Sp. z o.o.ul. Strzeleckiego 8/75 02-776 Warszawa 
Oferta nr 5 - AB Med.-Serwis Arkadiusz Dobkowski ul. Sikorskiego 8/6 07-410 
Ostrołęka  
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców: 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 1 ofertę: 
 
Oferta nr 4 - Tomed Sp. z o.o. ul. Strzeleckiego 8/75 02-776 Warszawa 
 
Uzasadnienie faktyczne:  
Zamawiający wymagał, aby Wykonawca składając ofertę na zadanie 19 w załączniku nr 5A podał 
producenta oraz wszystkie numery katalogowe oferowanych wyrobów. Wskazany Wykonawca podał 
w załączniku nr 5A jedynie numer katalogowy TU-250-08 obejmuj ący tylko zestaw do 
hemofiltracji. 
Udzielając wyjaśnień do złożonej oferty Wykonawca poinformował, iż wskazany w ofercie numer 
katalogowy zestawu obejmuje: hemokoncentrator, dreny oraz worek do zbiórki ultrafiltratu. W 
udzielonych wyjaśnieniach Wykonawca podał również, że oferowane uchwyty do hemokoncetratorów 
posiadają odrębny numer katalogowy tj: HKH4200 co świadczy o tym, że jest to wyrób medyczny 
który może być oferowany oddzielnie i występuje w obrocie gospodarczym nie zależnie od zestawu 
do hemofiltracji. Wobec powyższego w związku z nie wskazaniem w ofercie numeru katalogowego 
uchwytów do hemokoncentratorów będących przedmiotem zamówienia na zadaniu 19 Zamawiający 
odrzuca wskazaną ofertę jako nie odpowiadającą treści siwz 
 
Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP ponieważ jej treść nie odpowiada 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 5 - AB Med.-Serwis Arkadiusz Dobkowski ul. Sikorskiego 8/6 07-410 
Ostrołęka 
Cena oferty brutto:  84672,00 zł  
Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta zgodna z siwz. Wykonawca nie podlega wykluczeniu.  
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 

5 100 
 
Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 19-10-
2012r 
 
Informację otrzymują Wykonawcy biorący udział w postępowaniu w wskazanych powyżej zadaniach. 
Została ona również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń 

 
   Z poważaniem 
 
 
 
 

........………………………….……….      
     /DYREKTOR SPSK NR 2 PUM/        


