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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    
 

Szczecin, dn. 26-08-2013 r. 

Znak sprawy: ZP/220/61/13                                                             
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę opatrunków do 
podciśnieniowej terapii ran wraz z dzierżawą urządzeń do podciśnieniowej terapii ran. 
 
   

Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu 

 
 
 
 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. 
 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
 
Oferta nr 1 -  Smith & Nephew Sp.  z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa  
Oferta nr 2 – Biomedica Poland Sp. z o.o. ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno  
Oferta nr 3 – Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice  
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 1 wykonawcę: 
Biomedica Poland Sp. z o.o. ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno  
 
uzasadnienie faktyczne: wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu tj. 
posiadana wiedzy i doświadczenia - w tym zakresie Zamawiający wymagał, aby Wykonawca wykazał 
wykonanie/wykonywanie co najmniej dwóch głównych  dostaw, których przedmiotem była dostawa 
opatrunków do podciśnieniowej terapii ran wraz z dzierżawą urządzenia,  każda o wartości nie mniejszej 
niż 100 000,00 zł.  
Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żądał dokumentów wskazanych w pkt VIII ppkt 2 
SIWZ z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy  dostawy były realizowane na rzecz podmiotu 
posiadającego osobowość prawną, a Wykonawca  na dowód należytego wykonania dostaw przedkłada 
poświadczenie bądź referencję, to dokument ten powinien być podpisany przez dyrektora 
względnie zastępcę dyrektora, a w spółkach prawa handlowego przez co najmniej jednego członka 
zarządu (bądź prokurenta). W przypadku przedłożenia poświadczeń bądź referencji podpisanych 
przez inne osoby niż wyżej wymienione Zamawiający wymagał wykazania przez Wykonawcę, że 
osoby które podpisały poświadczenia bądź referencje były do tego uprawnione. 
Wykonawca do oferty załączył dwie referencje wystawione przez Szpitale, z których żadna nie została 
podpisana przez osoby (tj. Dyrektora lub zastępcę Dyrektora Szpitala) uprawnione do reprezentacji 
Szpitali na rzecz których realizowane były dostawy wskazane w referencjach. Do referencji nie 
zostały załączone również pełnomocnictwa bądź inne dokumenty potwierdzające, że osoby je 
podpisujące są uprawnione do reprezentacji Szpitali. 
Wykonawca wezwany na podstawie  art. 26 ust 3 ustawy PZP do uzupełnienia dokumentów do dnia 
23.08.2013r również nie złożył wymaganych dokumentów. 
uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy PZP w 
związku z nie wykazaniem spełniania warunku udziału w postępowaniu. Jednocześnie na podstawie 
art. 24 ust 4 ustawy PZP ofertę wykluczonego Wykonawcy uważa się za odrzuconą. 
 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 1 ofertę. 
Oferta nr 3 -Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice  
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uzasadnienie faktyczne: Wykonawca zaoferował urządzenie do podciśnieniowej terapii ran z 
wewnętrznym filtrem hydrofobowym umieszczonym w zbiorniku. Zamawiający wymagał aby 
wewnętrzny filtr hydrofobowy znajdował się w urządzeniu. 
Uzasadnienie prawne: oferta został odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP, ponieważ 
jej treść nie odpowiada treści siwz 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 1 -  Smith & Nephew Sp.  z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa  
 
Cena oferty brutto   107 348,76 zł 
 
Uzasadnienie wyboru oferty – oferta spełnia wymagania Zamawiającego. Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 
 
e) streszczenie oceny i porównania ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z punktacją 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena-60% 

Liczba pkt w 
kryterium jakość 

- 40% 
SUMA 

1 60 40 100 
Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 31-08-
2013r 
        

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/        


