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                                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/220/32/12              Szczecin, dn. 25-10-2012r. 

 

 
w sprawie: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 
jednorazowego sprzętu medycznego do operacji chirurgicznych 
 
 
 ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNI ĘCIU POSTĘPOWANIA  
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  

 
Zadanie 1 

a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 3 - Beryl Med. Ltd 1 Floor 26 Fouberts Place Londyn Anglia W1F 7PP  
Oferta nr 4 - Viomedical Sp. z o.o. ul. Mielczarskiego 3 02-798 Warszawa  
Oferta nr 5 - Covidien Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa  
Oferta nr 8 - SURG-TECH S.C. K.Leki i P.Kucharski ul.Lwa 19/39 61-244 Poznań 
 
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 - Beryl Med. Ltd 1 Floor 26 Fouberts Place Londyn Anglia W1F 7PP  
 
Cena oferty brutto:  29484,00 zł  
Uzasadnienie wyboru oferty – oferta uzyskała największą ilość punktów pod względem kryterium 
przyjętego do oceny ofert. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją 
 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 

3 100 

4 57 

5 39 

8 63 
Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 05-11-2012r 

 
 
Zadanie 2 

a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 2 - 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 2 - Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Ił żecka 24 02-135 Warszawa  
 
Cena oferty brutto 218 268,00 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 
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Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 

2 100 
Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 05-11-2012r 

Zadanie 3 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 5 - Covidien Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162 02-342 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 5 - Covidien Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa  
 
Cena oferty brutto:  80760,24 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 05-11-2012r 

Zadanie 4 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 5 - Covidien Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa  
Oferta nr 8 - SURG-TECH S.C. K.Leki i P.Kucharski ul.Lwa 19/39 61-244 Poznań 
 
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 - SURG-TECH S.C. K.Leki i P.Kucharski ul.Lwa 19/39 61-244 Poznań 
 
Cena oferty brutto:  83 840,40 zł  
Uzasadnienie wyboru oferty – oferta uzyskała największą ilość punktów pod względem kryterium 
przyjętego do oceny ofert. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją 
 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 

5 79 

8 100 
Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 05-11-2012r 

Zadanie 5 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 2 - Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Ił żecka 24 02-135 Warszawa  
Oferta nr 3 - Beryl Med. Ltd 1 Floor 26 Fouberts Place Londyn Anglia W1F 7PP  
 
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 - Beryl Med. Ltd 1 Floor 26 Fouberts Place Londyn Anglia W1F 7PP  
 
Cena oferty brutto:  57672,00 zł  
Uzasadnienie wyboru oferty – oferta uzyskała największą ilość punktów pod względem kryterium 
przyjętego do oceny ofert. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją 
 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 

2 58 
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3 100 
Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 05-11-2012r 

Zadanie 6 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 2 - Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Ił żecka 24 02-135 Warszawa  
Oferta nr 3 - Beryl Med. Ltd 1 Floor 26 Fouberts Place Londyn Anglia W1F 7PP  
Oferta nr 5 - Covidien Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa  
Oferta nr 8 - SURG-TECH S.C. K.Leki i P.Kucharski ul.Lwa 19/39 61-244 Poznań 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia: 
z postępowania  wykluczono 1 wykonawcę tj: 
Covidien Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa  
 
uzasadnienie faktyczne: wykonawca załączył do złożonej oferty potwierdzenie wniesienia wadium w 
formie przelewu na kwotę 35470,00 PLN podając w tytule przelewu, iż wadium dotyczy zadań 1, 3 , 4, 8, 
10-12, 14, 15. 
Wskazana kwota została zaksięgowana na koncie Zamawiającego na poczet wadium do 
przedmiotowego postępowania. 
Wykonawca złożył jednak ofertę na zadania 1,3,4,6,8-12,14 wobec czego zobowiązany był wnieść 
wadium w kwocie 44674,00 zł. tj. kwotę obejmującą dodatkowo zadanie 6 i 9 a nie obejmującą zadania 15 
z kwotą wadium wynosząca 810,00 PLN na które Wykonawca oferty nie złożył. 
 
uzasadnienie prawne: na podstawie art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy PZP – wskazany Wykonawca do upływu 
terminu składania ofert nie wniósł wadium na zadanie 6. 
 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 1 ofertę: 
Oferta nr 5 - Covidien Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa  
 
uzasadnienie faktyczne: ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaję się za odrzuconą  
uzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust 1 pkt 5 ustawy PZP – odrzucona na zadaniu 6 oferta została 
złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postepowaniu 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 3 - Beryl Med. Ltd 1 Floor 26 Fouberts Place Londyn Anglia W1F 7PP  
 
Cena oferty brutto 158220,00 zł  
Uzasadnienie wyboru oferty – oferta uzyskała największą ilość punktów pod względem kryterium 
przyjętego do oceny ofert. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 

2 62 

3 100 

8 78 
Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 05-11-2012r 

Zadanie 7 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 3 - Beryl Med. Ltd 1 Floor 26 Fouberts Place Londyn Anglia W1F 7PP  
Oferta nr 6 - NTM-MED. Jolanta Krysiak ul Wyszy ńskiego 154B/1 65-400 Gorzów Wielkopolski  
 
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 - Beryl Med. Ltd 1 Floor 26 Fouberts Place Londyn Anglia W1F 7PP  
 
Cena oferty brutto 18792,00 zł  
Uzasadnienie wyboru oferty – oferta uzyskała największą ilość punktów pod względem kryterium 
przyjętego do oceny ofert. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją 
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Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 

3 100 

6 85 
Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 05-11-2012r 

Zadanie 8 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 5 - Covidien Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa  
Oferta nr 8 - SURG-TECH S.C K.Leki i P.Kucharski ul.Lwa 19/39 61-244 Poznań 
 
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 - SURG-TECH S.C K.Leki i P.Kucharski ul.Lwa 19/39 61-244 Poznań 
 
Cena oferty brutto 91692,00 zł  
Uzasadnienie wyboru oferty – oferta uzyskała największą ilość punktów pod względem kryterium 
przyjętego do oceny ofert. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją 
 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 

5 69 

8 100 
Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 05-11-2012r 

Zadanie 9 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 2 - Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Ił żecka 24 02-135 Warszawa  
Oferta nr 4 - Viomedical Sp. z o.o. ul. Mielczarskiego 3 02-798 Warszawa  
Oferta nr 5 - Covidien Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa  
Oferta nr 8 - SURG-TECH S.C K.Leki i P.Kucharski ul.Lwa 19/39 61-244 Poznań 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia: 
z postępowania  wykluczono 1 wykonawcę tj: 
Covidien Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa  
 
uzasadnienie faktyczne: wykonawca załączył do złożonej oferty potwierdzenie wniesienia wadium w 
formie przelewu na kwotę 35470,00 PLN podając w tytule przelewu, iż wadium dotyczy zadań 1, 3 , 4, 8, 
10-12, 14, 15.  
Wskazana kwota została zaksięgowana na koncie Zamawiającego na poczet wadium do 
przedmiotowego postępowania. 
Wykonawca złożył jednak ofertę na zadania 1,3,4,6,8-12,14 wobec czego zobowiązany był wnieść 
wadium w kwocie 44674,00 zł. tj. kwotę obejmującą dodatkowo zadanie 6 i 9 a nie obejmującą zadania 15 
z kwotą wadium wynosząca 810,00 PLN na które Wykonawca oferty nie złożył. 
 
uzasadnienie prawne: na podstawie art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy PZP – wskazany Wykonawca do upływu 
terminu składania ofert nie wniósł wadium na zadanie 9. 
 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 1 ofertę: 
Oferta nr 5 - Covidien Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa  
 
uzasadnienie faktyczne: ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaję się za odrzuconą  
uzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust 1 pkt 5 ustawy PZP – odrzucona na zadaniu 9 oferta została 
złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postepowaniu 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 4 - Viomedical Sp. z o.o. ul. Mielczarskiego 3 02-798 Warszawa  
 
Cena oferty brutto  69893,28 zł  



 Strona 5 z  6 

Uzasadnienie wyboru oferty – oferta uzyskała największą ilość punktów pod względem kryterium 
przyjętego do oceny ofert. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją 
 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 

2 61 

4 100 

8 70 
Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 05-11-2012r 

Zadanie 10 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 5 - Covidien Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162 02-342 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 5 - Covidien Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa  
 
Cena oferty brutto 93260,38 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 05-11-2012r 

Zadanie 11 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 5 - Covidien Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162 02-342 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 5 - Covidien Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa  
 
Cena oferty brutto 471867,77 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 05-11-2012r 

Zadanie 12 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 5 - Covidien Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162 02-342 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 5 - Covidien Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa  
 
Cena oferty brutto 148566,27 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 05-11-2012r 
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Zadanie 13 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 7 - Medicavera Adam Jański ul. Wawrzyniaka 6W 70-392 Szczecin  
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 - Medicavera Adam Jański ul. Wawrzyniaka 6W 70-392 Szczecin  
 
Cena oferty brutto 30618,00 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% 

7 100 
Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 05-11-2012r 

Zadanie 14 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 1 - SUN-MED Mirosława Siekierska  ul. Jagoszewskiego 91-357 Łódź  
Oferta nr 5 - Covidien Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa  
Oferta nr 7 - Medicavera Adam Jański ul. Wawrzyniaka 6W 70-392 Szczecin  
 
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 1 - SUN-MED Mirosława Siekierska  ul. Jagoszewskiego 91-357 Łódź  
 
Cena oferty brutto 55263,60 zł  
Uzasadnienie wyboru oferty – oferta uzyskała największą ilość punktów pod względem kryterium 
przyjętego do oceny ofert. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją 
 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 

1 100 

5 53 

7 53 
Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 05-11-2012r 

Zadanie 15 
Postępowanie na zadaniu 15 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 15 nie złożono oferty. 
 
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/        


