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Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM w Szczecinie
Dzial Zam6wieri Publicznych
Al. Powstafic6w Wielkopolskich 72, 70-1-1-t Szczecin
Tel. (0-91) 466 10 85 do 88 fax 456 11 13

Szczecin, drr. 28.01.2015 r.

Znak sprawy: 7P 12t.20
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I 14

Dotyczy: dostawy material6w szewnych i specjalisitycznych material6w chirurgicznych dla SPSK-2

ZA.WIADOMIENIE O RQZSTRZ]IGNIECIU POSTEPOWANIA W ZAKRESIE ZADAN:
2. 3. 6.7, 23, 29.30,34. 36

Na podstawie arI' 92 ustawy

z

dnia 2D stycznia 2004

r.

Prawo Zam6wieri Publicznych Zamawiajqcy zawiadarmia,

ze w prowadzonym postqpowaniu na dostawq nici chirurgicznych i specjalistycznych material6w chirurgicznych dla ljpSK
nr 2 PUM dokonano rozstrzygniqcia ww. postqpowania w zakresie zadafi wymienionych w grtule.

36. UNIEWAzNIONE
Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust, 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zam6wie6
ZADANIA: 3, 6, 7. 30. 34.

publicznych.

Uzasadnienie f,aktycznet na zadania nr 3,
odrzuceniu. W zwiqzku

z

6,7,30,34,36

nie zlozono 2adnej oferiry nlepodlegajqcej

powy2szym uniewaznienie postqpowania na tych zadaniach jest

w pelni

uzasadnione

i konieczne,

ZADANIE NR 2 - UNIEWAzNIONE
a) Nazwv (firmy), :;iedzibv i adresy wvkonawc6w, lt6rzv zlozvli oferty:

Ofefta nr 1:

SURG-TECH s.c. K. Leki, P. Kucharskiul. Lwa

t9l396I-244 poznai

b)_wJkgnaluey.Karzv zostali wykluczeni z oostQpowania o udzielenie zam6wienia
z postqpowania wykluczono 0 wykonawc6w

c) wvkonawcy, kt6irrch ofetv zostalv odrzucone:
z postqpowania odrzucono 1

ofertq

Ofefta nr 1: SURG-TECH s.c K. Leki, P. Kucharski ul, Lwa t9139 6t-244 poznafi
Uzasadnienie pritwne: na podstawie art. 89 ust, 1 pkt. 2 ustawy PZP, gdy2jej tre66 nie odpowiada treSciSIWZ'
Uzasadnien ie merytoryczne:
W zad. 2 poz. 1 wykonawca zlo2yl pr6bki ni:i nie spelniaj4ce parametr6w wymaganych przez ::amawiaj4cego
w formularzu cen jr:dnostkowych, stanowi4cym zal4cznik nr 4 do oferty:

- igla wymagana: 2lx8mm, oferowana: 1x8mm.
W zwiqzku z pov'ty):,szym ofefta podlega odrzuceniu jako niezgodna z opisem przedmiotu zam6wienia.

eD_postepowanie na zadaniu nr 2 zostalo uniewa2nio1r€i

uzasadnienie prawne:
n'
lia-^.,-h
'F
ryLr r.
PUUilL4r

ner podstawie

art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zann6wie6

uzasadnienie nrerytoryczne: na zadanie

nr 2 nie

zlozono zadnej oferty niepodlegajqcej odr;zuceniu.
W zwiqzku z powy2szym uniewaznienie postqpowania na tych zadaniach jest w pelni uzasadnione i l<onieczne.
ZADANIE NR 23 - UNIEWAzNIONE
alNazwy (firmv). siedziby i adresy wvkonawc6w, kt6rzv zlozvli ofertv:

ofefta nr 7: covidien
btwvtonawcv, ktdrzv

Polska sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162 02-342 warszawa

zo

wvkluczeni z oostqgrwania o udzielenie zam6wienia

z postqpowania wykluczono 0 wykonawc6w

ElwykgnegSt_l<ttirvch ofe ftv zostalv
z postqpowania odrzucono

ofefta nr 7: covidien

I

od rzu con e

;

ofeftq

Polska sp. z o.o. Al. lerozolimskie 162 02-342 warszawa

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, gdy2jej tre6i nie odpowiada tre5ciSIWZI.
Uzasadnienie mrefioryczne:

W zad. 23 poz. 3 wykonawca zlo2yl pr6bki rrici nie spelniajEce parametr6w wymaganych przez

zamawiajqcego

w formularzu cen jednostkowych, stanowiqcym za,l4cznik nr 4 do oferty:

- ni6 wymagana: 1x75cm, oferowana: 6x75cm.
W zwiqzku z povuyiszym oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z opisem przedmiotu zam6wienia.

d) postepowanie na zadaniu nr 23 zostalo uniewai:nione:

uzasadnienie pnawne: na podstawie art, 93 ust, 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zam6vvief
publicznych.

uzasadnienie rnerytoryczne: na zadanie nr 23 nie zlozono 2adnej oferty niepodlegajEcej odrzuceniu,
W zwiqzku z powlt2szym uniewaznienie postqpowania na tych zadaniach jest w pelni uzasadnione i konieczne,

ZADANIE NR 29
d_lJ3zgrylf,run$._j;iedzibv i

oferta nr 7: covidien

ad

- UNIEWA2NIONE

resv wykonrrwc6w. lct6rzv zlozyl i oferV

:

Polska sp. z o.o. Al. lerozolimskie 162 02-342 warszawa

b) ulkonawcv. kt6rzv zostali wvkluczeni z postepowania o udzielenie zam6wienia
z postqpowania wykluczono 0 wykonawc6w

c) vwkonawcv, kt6rych ofetv zostalv odrzueone:
z postqpowania odrzucono

Ofefta nr 7: Covidien

I

ofeftq

Polska Sp. z o.o. Al" JerozolJmskie 162 02-342 Warszawa

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust. 1 pkt, 2 ustawy

PZP,

gdy2jej tre56 nie odpowiada treSci SIWZ

Uzasadn ienie merrytoryczne:

W zad. 29 poz. 1 wykonawca zlo2yl pr6bki nici nie spelniaj4ce parametr6w wymaganych przez
w formularzu cen jr:dnostkowych, stanowielcym zalqcznik nr 4 do ofefi:
- wymagana dlugotl6 nici: 90cm, oferowana: 75 cn,
- wymagana igla:2).x37-40 mm, oferowana: 1x37mm.
W zwi4zku z powyi:szym ofefta podlega odrzuceniu jako niezgodna z opisem przedmiotu zam6wienia.

zamawiajqcego

d) postqpowanie na zadaniu nr 29 zostalo uniewaZnione:

uzasadnienie prrawne: na podstawie art. 93i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zam6wieri
publicznych,

uzasadnienie merytoryczne: na zadanie nr 23 nie zlo2ono 2adnej oferty niepodlegajqcej

odrzuc,eniu,

W zwiEzku z powy2szym uniewaznienie postqpowania na tych zadaniach jest w pelni uzasadnione i
konieczne.
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