
  

Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

www.spsk2-szczecin.pl 

znak sprawy: ZP/220/38/19                          Szczecin, dnia 05 sierpnia 2019r 
 

 

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa zestawów do kaniulacji żył 
centralnych do wprowadzenia metodą Seldingera oraz filtrów antybakteryjno-wirusowych 
 

ZAWIADOMIENIE  O  ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA  

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający (dalej „PZP”) 

zawiadamia, że dokonano rozstrzygnięcia w/w postępowania. 

     Zadanie 1 

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

Oferta nr 1 – Balton Sp. z o.o.ul. Nowy Świat 7/14 00-496 Warszawa  

Oferta nr 2 - Teleflex ul. Żwirki i Wigury 16A 02-092 Warszawa 

Oferta nr 3 - Vygon Polska Sp. z o.o. ul. Francuska 39/6 03-905 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 2 oferty tj.  

Oferta nr 1 – Balton Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7/14 00-496 Warszawa  

Uzasadnienie faktyczne:  Wykonawca w zadaniu 1 pozycja 4 zaoferował zestaw do kaniulacji dużych naczyń 

czterokanałowy 8,5 Fr ze strzykawką 10 ml w zestawie. Zamawiający wymagał strzykawki 5ml. 

Uzasadnienie prawne: oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 PZP ponieważ jej treść nie odpowiada 

treści siwz. 

 

Oferta nr 3 – Vygon Polska Sp. z o.o. ul. Francuska 39/6 03-905 Warszawa  

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca zaoferował na zadaniu 1 pozycja 4 zestaw do kaniulacji dużych naczyń 

czterokanałowy z prowadnikiem 50 cm. Zamawiający wymagał w zadaniu 1 pozycja 4 prowadnika 60 cm. 

Uzasadnienie prawne: oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 PZP ponieważ jej treść nie odpowiada 

treści siwz 

 

d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez 

wykonawcę: 

Oferta nr 2 - Teleflex ul. Żwirki i Wigury 16A 02-092 Warszawa 

Cena oferty brutto: 342 522,00 PLN brutto. 

Termin dostawy wyrobów w dniach roboczych: 2 

Termin płatności: 30 

Uzasadnienie wyboru  – Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta zgodna z siwz. 

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

 

Numer oferty/ 

Nazwa Wykonawcy 

 

Cena brutto 

- 90 % 

 

Termin 

dostawy wyrobów 

w dniach roboczych 

– 5% 

 

Termin 

płatności – 5 

% 

 

 

 

RAZEM 

Oferta nr 2 - Teleflex ul. 

Żwirki i Wigury 16A 02-

092 Warszawa 

 

90 5 5 100 

Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą po dniu 12 sierpnia 2019r. 
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     Zadanie 2 

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

Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ANMAR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka Komandytowa ul. Bławatków 6  43-100 Tychy  

Oferta nr 5 - Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, bud. B 00-633 Warszawa   

Oferta nr 6 - Medseven Sp. z o.o. ul. Szosa Gdańska 19 86-031 Osielsko Korespond: ul. Powstańców 6,  86-

050 Solec Kujawski 
 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 tj.  

d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez 

wykonawcę: 

Oferta nr 5 - Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, bud. B 00-633 Warszawa   
Cena oferty brutto: 64582,00 PLN brutto. 

Termin dostawy wyrobów w dniach roboczych: 2 

Termin płatności: 60 

Uzasadnienie wyboru  – Oferta uzyskała największa ilość punktów. Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta zgodna 

z siwz. 

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

 

Numer oferty/ 

Nazwa Wykonawcy 

 

Cena brutto 

- 90 % 

 

Termin 

dostawy wyrobów 

w dniach roboczych 

– 5% 

 

Termin 

płatności 

 – 5 % 

 

 

 

RAZEM 

Oferta nr 2 – 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

„ANMAR” Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Spółka Komandytowa ul. 

Bławatków 6  43-100 

Tychy  
 

49,54 5 5 59,54 

Oferta nr 5 - Medtronic 

Poland Sp. z o.o. ul. Polna 

11, bud. B 00-633 

Warszawa   
 

90 2,5 5 97,50 

Oferta nr 6 - Medseven 

Sp. z o.o. ul. Szosa 

Gdańska 19 86-031 

Osielsko Korespond: ul. 

Powstańców 6,  86-050 

Solec Kujawski 
 

75,03 2,5 5 82,53 

Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą po dniu 12 sierpnia 2019r. 
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     Zadanie 3 

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

Oferta nr 6 - Medseven Sp. z o.o. ul. Szosa Gdańska 19 86-031  
 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 tj.:  

Medseven Sp. z o.o. ul. Szosa Gdańska 19 86-031 Osielsko  

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca zaoferował wymiennik ciepła i wilgoci charakteryzujący się 

przestrzenią martwą 2,4ml oraz skuteczność nawilżania 30mg H2TO/l przy V=20ml. Zamawiający wymagał 

przestrzeni martwej 2,7ml oraz skuteczności nawilżania 32mgH2O przy Vt 20ml. 
Uzasadnienie prawne: oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 PZP ponieważ jej treść nie odpowiada 

treści siwz. 

d) rozstrzygniecie postępowania: 

Postępowanie na zadaniu 3 zostało unieważnione. 

Uzasadnienie faktyczne: jedyna oferta złożona na zadaniu 3  została odrzucona ponieważ jej treść nie 

odpowiada treści siwz. 

Uzasadnienie prawne: postępowanie na zadaniu 3 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1) PZP 

ponieważ jedyna złożona oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 PZP jako niezgodna z treścią 

siwz. 

 

Informację otrzymują Wykonawcy, którzy złożyli oferty. Informacja zostanie również zamieszczona na 

stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń. 

 
Z poważaniem    

 

                               

 

Dyrektor SPSK-2 

/podpis w oryginale/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sprawę prowadzi: 

Przemysław Frączek 

Tel 91-466-1087 


