Samodzielny Publiczny Szpital Klinicznv Nr 2
PUM w Szczecinie
Dzial Zam6wiefi publicznych
Al._ Powstaf c6w Wielkopolskich 72, 70- 11
1 Szczecin
Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax 466 11 13

sE:il(z

Szczecin, dn. 12"03,2015 r,

Znak s1:rawy I Zp 1220I 67 I t4
Dotyr:zv: dostawy material6r/v szewnych i specjalistycznych
material6w chirurgicznych dla spsK-2

@IEIIIE(LROZSTRZYGNIECIU

POSTEPOWANIA

w zakresie zadair nr 13-16, Lg-2t,24-26
Na podstawie

art'92 ustau/y zdnia2g

slryczniar

2004r. PrawoZam6wie6 publicznych Zamawiajqcy:zawiadamia,

ze w prowadzonym postqprowaniu na dostawq nici
chirurgicznych i specjalistycznych material6w chirurgicznych
dla sl:sK nr 2 PUM dokonetno rozstrzygniqcia vvw. postqpowania
w zakresie zadafi wyszczegr6lnionych w tytule,

]ZADANIE NR 13
a)Nlaz-n'v (firmy). siedziby i adresv wykonrrwc6w, kt6rzy zlo2yli ofertv:

ofefta nr 2: Przedsiqbiorstwo yavo sp. z o.o, ul. Bawelniana 17 97-4oo Belchatdw
ofefta nr 5: Johnson & Johnson poland Sp. z o,o. ul. Ilzecka 24 o2-r3s warszawa
ofefta nr 6: Aesculap chifa sp. z o.o. ur. Tysiqcrecia 14 64-300 Nowy TomySl
z postQtnwania nie wykluczono

iadnego wyllonawcy

Oj^rykqltawcv. kt6ruch oferqr zostalv odatrcone:
z postetrowania nie odrzucono

Ofefta

rnr

iadnej otterty

5: Johnson & Johnson poland Sp. z o.,c. ul. Il2ecka 24 O2_t3S Warszawa

Cena ol'ertv: 2.575,41

zl

Uzasadrnienie wyboru: ofefta nr 5 uzyskiala na.liwiqcej punkt6w w5r6d zlozonych
waznych ofert,

ilsJrcszczenie ocenv i oor6wnania zlozonych-wa;inych ofert wraz z punktacj4 w kazdvm kryterium ori.,.l4cz^a

zulxtacla
Liczba pkt
Nr

Wykonawca

ofedv
za

Przedsiqbiorstwo yavo Sp.

5

.Johnson & Johnson poland Sp. z o,o.

, o.o.,iuf.f.r*o*

'yVarszawa
6

r4esculap Chifa Sp. z o,o. Nowy TornySl

Infcrrmacjq otrzymaj4Wykonawry,

kt6rzy2o2ylk

w kfierium
cena

600/o

Liczba pkt w

kfierium

parametry techniczne
iako56 400/o

-

tqczna
punktacja

48,59

40,00

88,59

57,68

40,00

97,69

60,00

2I,33

81,33

*q#j;r*A

r6wniez::amieszczona na stronie internetor,vej SPSK-2 oraz na tabliry ogloszeri.
umowa z wybranym wlkonawc4
zostanie zawafta po dniu 23.03.2015 r"

ZADANIE NR 14

oferila nr 2; Przedsiqbionstwo Yavo Sp, z o.o, ul" Bawelniana
17 97-400 Belchat6w
oferlfa nr 6: Aescurap chffa sp. z o.o, ur. Tysiqcrecia t4
64-300 Nowy
Tomy6l

ofefl:a nr 7: covidien

porrska

sp. z o,o. Al. Jerozolimskie 162 o2-34zwarszawa

Drry
z postepowania nie wykluczono 2adnrrgo w,ykonawcy
z postqpowania odrzucono

ofefta nr 7: covidien

l

ofertq

pols;ka Sp, z

o.o. Al, Jer,czolimskie 162 o2-34zwarszawa

uzasatdnienie prawne: na podstawie aft, 89 ust. 1 pkt.
2 ustawy pzp, gdy2jej tre56 nie odpowiada tresci sIWZ.

Uzasardnienie merytoryczne:

w zatl' 14 poz' B wykonawca zlo2yl pr6bki nici nie spelniajqce
w formulazu cen jednostkowych, stanowiqcvm zalqcznik
nr 4 do
- dlugo5i nici wymagana: 180-250 cm, ofbl.owaner:
100 cm"

parametr6w wymaganych przez zamawiajqcego

ofefi:

Do pro::" 9 w zad. 14 wykonawca nie zlo2yl wymaglanych pr6bek
nici.

w zwiqzku zpowy2szym ofefta podlega odrzuceniu jako niezgodna

ofeft:r nr 2: Paedsiqbiorstwo yavo sp, :z o.o.

z opisem przedmiotu zam6wienia.

ul. Bawelniana 17 97-400 Belchatow

Cena rofertv: 30.423,08 zJ

uzasadnienie wyboru: of'efta nr 2 uzysikala najwiqcej punkt6w w5r6d
zlozonych wa2nych ofert.

ejSlfe

>raz l4czna

putktaqia
Liczba pkt w kryterium
parametry techniczne

-

Wykonawca

Pzedsiqbiorstwo yavo Sp. z o.o., Belchat6w

6

Aesculap Chifa Sp.

Informaeq otzymaj4

:z

o,o. Nowy T,cmy6l

wytcoiuwcy1t6zt

6ryh

#;**n

rownieji zamieszczona na stronie internetc2wej sPSK-2 oraz na
tabliry ogloszefi. Umowa z wybranym ,wykonawc4
zostanir: zawafta po dniu 23.03,2015 r.

ZADANIE NR 15

Ofefta nr 1: Surg-Tech s.c. K. Leki, p. Kucharsld ul. Lwa lgl3g 6I_244 poznafi
ofefta nr 2: Paedsiqbiorstwo yavo sp. z o,o. ul, Bawelniana 17 g7-4oo Belchat6w

ofefta nr 6: Aescurap chifa Sp. z o.o, ur. Tysi4crecia 14 64-300 Nowy Tomysl
ofefta nr 7: covidien polska sp. z o.o. All Jerozolimskie 162 o2-342warszawa

z postQ[)owania nie wykluczono 2adnego wykonawcy

z pqstepowania nie od,zucono

iadnei ofenry

\'f =f*a nr o: Aescurap cnrta sp. z o.o.
Cena oferW: 5.975,0g z!

trr. Tysiqcrecia

t4

64-300 Nowy Tomysl

uzasadnienie wyboru: ofefta nr 6 uzyskala najwiqcej punkt6w
w6r6d zlo2onych waznych ofert.
e) $trr:szczenie ocenv i por6wnania

zlozcnygn_

oraz laczna

punktqqjA

Wykonawca
Surg-Tech s.c, p" l(ucharki, K. Leki, poznad
Przedsiqbiorstwo y'avo Sp. z o.o., Belclrat6w
Aesculap Chifa Sp" z o.o. Nowy 1-omy6l
Covidien Polska Sp. z o.o., Wars;zawa

Infornracjq otrzymajq

Wyk,nan

=t"ZV-

_+

r*r.*

r6wnietz zamieszczona na stronie internetowej
I;PSK-2 oraz natablicy ogloszeri, Umowa z wybranym wykonawc4
zostanie zawafta po dniu 211.03.2015 r.

ZADANIE NR 16
oferter nr 1: surg-Tech s.c" K. Leki, p, Kucharski ur. Lwa rgl3g
6r-244 poznafi

ofeftar nr 2: Pzedsiqbiorstwo yavo Sp" :r o.o, ul, Bawelniana 17
97-400 Belchatow
ofeftar nr 7: covidien polsl<a sp. z o.o. Ail. Jerozolimskie 162 02-342warszawa

z postqpowania nie wykluczono 2adnelgo wykonawcy
CIAryktr

na

wcv, kt6 rvch oferlv zostalv

od r:iucon

e!

z postqpowania nie odrzucono 2adnej rpferty

Ofefta nr 7: Covidien polska Sp. z o.o. Al. Jero;zolimskie 162 O2_342warszawa
Cena oferW: 6.723,13 zl
uzasatlnienie wyboru: ofefta nr 7 uzyslgla najwiqcej punkt6w
w5r6d zlo2onych waznych ofert.
e) streszczenie ocenv i por6wnania zlozonKh-woznych ofeft
wraz z punktaci4 w ka2dym kMerium o raz lEczna
punkta(ja
Nr

oferlv

Liczba pkt

Wyllonawca

w kfierium

Liczba pkt w kryterium
parametry techniczne

cena 600lo

jakoS(,40o/o

40,85

40,00

80,95

-

tqczna
punktacja

1

Surg-Tech s.c. p" Kucharf<i,

2

Przedsiqbiorstwo Ya'ro Sp.

, o.o., g"l
Belchart6w

60,00

32,00

92/00

7

Covidien Polska Sp"

W.rr=*.

54,05

40,00

94,05

:z

o.o.,

f.

fe.f<i, p
Poznafi

Informacjq otrzymajq wyl'lonawry, ktorzy zlo2yli ofertq.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie
r6wniez zamieszczona na rstronie internetowej SPSK-2
oraz na tablicy ogloszef, Umowa z wybranyrn

wykonawcq

zostanie zawafta po dniu 113.03.2015 r.

ZADANIE NR 18

ofefl:a nr 1: Surg-Tech s.c. K. Leki, p. r(ucharski ul, Lwa tgl3g 6t-244 poznafi
ofefi:a nr 5: Johnson & Johnson polancl sp. z o.o. ul. Ilzecka 24

o2-t3s warszawa

ofefl:a nr 7: covidien polska sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162 o2-342warszawa

z postQpowania nie wykluczono 2adnr:go wykonawcy
z postqpowania odrzucono

1ofeftq

ofefta nr 1: surg-Tech s.r:. K" Leki,

p" lrlucharski ul. Lwa Lgl3g
6L-244 poznafi

uzasardnienie prawne: na podstawie art 89 ust, 1 pkt. 2 ustawy pzp, gdy|jej
tre66 nie odpowiada trej;ci sIWZ.
Uzasadnienie merytoryczne:

w

zacl' 18 poz' 1-3 wykonawca zlo2yl pr6bki nici nie spelniajqce parametr6w
wymaganych przez zamawiajqcego

w fornrularzu cen jednostkowych, stanowiqcym z;rlqcznik nr 4 do
oferty:
- dlugo6i nici wymagana: 45 cm, oferowana: 50
cm.

W

zwi

;a

e[spo
ofefta nr 7: covidien

odr

0isz4

wienia.

z

polska sp. z o,o. l\1. Jerozolimskie
162 o2-342warszawa

Cena,oferty: 24.400,31 zr
uzasadnienie wyboru: olbfta nr 7 uzvskala
uzyskala naiwiecei
nrrnkt6w w6r6d
w(r6d zlozonych
zlninnr,
najwiqcej punkt6w
wa2nych ofert.
punKaqia
Liczba pkt

Nr

Wykonawca

oferty

w kryterium

Liczba pkt w kryterium
parametry techniczne

cena 600lo

iakoSe 40o/o

-

tEczna
punktacja

5

Johnson & Johnson poland Sp. z oo.
Warszawa

55,80

36,36

92.17

7

Covidien Polska Sp, z o.o,, Warszawa

60,00

40,00

100,00

Informi:cjq otaymajq wyt<onawcy, tt6rzyEtozf-oreG. lnrorrnacia o
wyboae oferty najkortvrt"":rfi*t*ir6wnie;i zamieszczona na stronie internet<2wej SPSK-2 oraz natablicy
ogloszeh. umowa z wybranym

wykonawcq

zostani,3 zawafta po dniu 23.03.2015 r"

ZADANIE NR 19

ofefta nr 6: Aesculap chifa sp. z o.o. ul, Tysi4rlecia 14 64-300 Nowy Tomysl
ofefta nr 7: covidien polska Sp. z o.o. Al. Jero:rolimskie 162 oz-342warszawa
z postqlrowania nie wykluczono iadneglo wylkonawcy

c) wykc,nawcv. kt6rych ofertv zostalv odrzuconei

z postQpowania n:e odrzucono

ofefifa nr 7: covidien

2adneioferlly

polrska Sp, z o.o,
Al. Jerozolimskie 162 o2-342warszawa

Cena ofertv: 23.590,g3 z,l

uzasadnienie wyboru: ofefta nr 7
e) stn=szczenie ocenv i oor6wnania

uz1r5ft6f6 najwiqcej punkt6w w5r6d zlo2onych waznych
ofert.

zlo4_rffi

oraz laczna

pufttaqia
Nr

p-Iq'g
6

Aesculap Chifa Sp. z o.o. Nowy"Iomy6l

-l

Covidien Polska Sp. z o.o., Warszawa

Informacjq otrzymajq Wytonawcy, ttor7V

ztoZy

r6wnit* zamieszczona na stronie internel:owej

SPSK-2 oraz na

"yrt.i"l.+

r*t.r."

tabliry ogloszefi. Umowa z wybranym wykonawcq

zostanie zawafta po dniu 2,3.03.2015 r.

ZADANIE NR 20
a) Nazwv (firmy)' siedzibyj adresv wvkorrawe6rrv. kt6rzv zrozvri
ofertv:
ofefta nr 2: Paedsiqbiorstrruo yavo sp. g o.o. ul. Bawelniana
g7-4oo

t7

Belchat6w

ofefta nr 6: Aescurap chifa Sp, z o.o. ur. Tysielcrecia t4 64-300 Nowy Tomysl
ofefta nr 7: covidien polsl<a sp" z o.o. l!. Jerozolimskie 162 o2-342warszawa

z post(rpowania nie wyklurzono 2adnego wy,konawcy

ELuryk

z postElpowania nie

t
odrzucono 2adnej rgferty,

ofefta nr 7: covidien

polsl:a sp. z o.o. Al. Jerozolimskie
162 o2-342warszawa

Cena oferW: 500.649,9g

zl

UzasarCnienie wyboru: ofrefta nr 7 uzyskala
uzvskala najwiqcej
n,aiwiecei punkt6w
nrrnktriw w6r6d
V|rlrArt zlo2onych
zra)amt waznych ofert.
ounktar;ia
Liczba pkt

ofettv

Wyl<onawca

w kryterium
cena 60%

Liczba pkt w kfierium
parametry techniczne
jako6i 40%

2

Przedsiqbiorstwo Yavo Sp. z o.o", Belchat6w

60,00

25,67

8s$7

6

Aesculap Chifa Sp.

49,t2

30,33

79As

7

Covidien Polska Sp. z o.o., Warsz:rwa

5t,74

40,00

9L,74

Nr

ld

Ljq orrzymalE

z:

o.o. Nowy Tclmy6l

-

tqczna
punktacja

ofertq. Informacja o wyboze oferiy najkorzystntejsztj
t Ktorzy
na
zostanie
rdwniez zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na
tablicy ogloszefi. Umowa z wybranym wykonawcq
zostaniel zawada po dniu 23.03.2015 r.
VvyKOnaWCy

ZADANIE NR 21

ofefta nr 2: Przedsiqbiorstwo Yavo sp" z o.o. ul. Bawe{niana
17
ofefta nr 6: Aescurap chifa sp. z o.o. ur. Tysialcreci a L4

97-400 Belchat6w

64-300 Nowy Tomysl

ofefter nr 7: covidien polslca sp. z o.o. Al. Jerozolimskie
162 o2-342warszawa

z postqrpowania nie wykluczono 2adnelgo wykonawcy
eLqryktln a wcv. kt6rych oferlv zostalv od ritu con€r :
z postqpowania nie odrzucono 2adnej

ofefta nr 2: Przedsiqbiorstwo
Cena ofertv: 84.565,g1 zl

ofer$

Yavo Sp. z o.o. url. Bawelniana

t7

97-400 Belchat6w

Uzasadnienie wyboru: ofefta nr 2uzyskala najwiqcej punkt6w
w6r6d zlo2onych waznych ofert.
Punkt!(ia
Liczba pkt

Nr

w kryterium

Liczba pkt w kryterium
parametry techniczne

cena 600/o

jakoSi 40%

-

tqczna
punktacja

ofertv

Wykionawca

)

Przedsiqbiorstwo yavo Sp. z o.o., Belchar t6w

60,00

35,61

95,61

Aesculap Chifa Sp" z o.o. Nowy Tcrmy5l

27,64

35,12

62,76

Covidien Polska Sp.

t7,75

40,00

57r75

5
'7

:z

o.o., Warszawa

Informacjq otzyma Wyt<onaw-a ttory

ztomA

*.*-

r6wnie2 zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2
oraz natablicy ogloszefi. Umowa z wybranym u4rkonawc4
zostanie zawafta po dniu 23.03.2015 r.

iuApANrE NR 24

atlezUq

ktorzv zto2yti ofeiq-t

ofefta rrr 2: Przedsiqbiorstwo yavo sp. z <p.o, ul, Bawelniana 17
97-400 Belchatow
ofefta lrr 6: Aescurap chifa isp. z o,o. ur. I-ysi4crecia 14 64-300
ofefta rrr 7: covidien

Nowy Tomysl
polska Sp. z o.o. Al.rJerozolimskie
162 o2-342warszawa

z postqpowania nie wykluczono

iadnegq wykcnawcy

c) wvkonawcv. kt6rvch oferW zostalv odrzu,cone:
z postqpowania odrzucono l ofertq

ofefta nr 7: covidien

polska sp. z o.o. Al. lerozolimskie
162 o2-342warszawa

uzasadnfienie prawne: na po'dstawie aft.
Uzasadn ien ie merytoryczne:l

w

89r

ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp, gdy2jej treSi nie odpowiada treSci
I;IWZ.

zad' 24 poz' 4-5 wykonawca zlo2yl pr6lpki nici nie spelniajqce parametr6w
wymaganych przez zarnawiajqcego

w formularzu cen jednostkowycr'r, stanowiqcynr zalqcznik
nr 4 do ofefty:

- krzywizna igty

wymagan a: r/z kola, oferowana: 3/B kola.

w zwiEzlru z powy2szym ofefta podlega odrzuceniu jako niezgodna

z opisem przedmiotu zam6wienia.

Ellgposr6d waznvch ofert za naikorzvsttiiqisza zostala uznana

oferila nr 6: Aescurap chifa sp. z o.o"
Cenar ofertv: 209.041,17 zl

r.rr"

ofefta nr 6 zlo2ona przez wvkonawqfl

Tysi4crecia 14 64-300 Nowy Tomysl

Uzasadnienie wyboru: ofefta nr 6 uzyskala najwiqcej punkt6w
wSrod zlo2onych wa2nych ofert.
e) streszczenie ocenv i por.6wnania

zloz<UygL

orazl4czna

punktaeja
Liczba pkt w kryterium
parametry techniczne

-

Wykonawca
Przedsiqbiorstwo Yavo Sp. z o.o,., Belchat6w
Aesculap Chifa Sp. z o.o. Nowy'Iomy6l

Inforntacjq otrzyma Wykonawca,

kt6rytfim

r**--t-"-

r6wniez zamieszczona na stronie interneiowej isPSK-2
oraz natablicy ogloszed. Umowa z wybranyrn wykonawcq
zostanie zawafta po dniu 23.03.2015 r.

ZADANIE NR 25

ofeftir nr 1: Surg-Tech s.c. K. Leki, p. Kjucharr;ki ul. Lwa rgl3g 6r-244 poznaf
ofeftir nr 2: Przedsiqbiorstwo yavo Sp. g o,o. ul. Bawelniana 17 g7-4oo Belchat6w
ofeftir nr 7: covidien polska Sp. z o.o. l\1. Jerozolimskie 162 o2-342warszawa
z postt;powania nie wykluczono 2adne,9o wlrkonawcy

c) wykonawcv, kt6rvch ofertv zostalv odrzucone:
z postr;powania nie

odzucono 2adnej Oferqr

ofeftar nr 1: surg-Tech s.c. K. Leki, p. Kucharski ul. Lwa Lgl3g 6t-244 poznad
Cena oferU: 318.596,54 zl
Uzasa

el_StICj

,raztEczna

punkta,
Liczba pkt w kryterium
parametry techniczne

-

Wykonawca
Surg-Tech s.c. P. Kucharki, K. Lelii, pozna6
Paedsiqbiorstwo Yavo Sp. z o.o,, Belchat6w
Covidien Polska Sp. zo.o., Warszilwa

InformttQq otrzymajq wykonawry, t<torzii1ozvrt ofertQ. Informacja
o wyborze orerty naitcorzystnieisz;."**
r6wnie2: zamieszczona na stronie internetclwej SPSK-2 oraz
na tablicy ogloszeri. Umowa z wybranym

virykonawc4

zostani<: zawarta po dniu 23,03.2015 r"

ZADANIE NR 26

oferta nr 1; surg-Tech s.c" K. Leki, p, Kugharski ul, Lwa tg/3g 6L-244 poznafi
ofefta nr 7: covidien polskr sp. z o.o. Al, Jerozolimskie 162 02-342 warszawa

z positQpowania nie wykluczono 2adnrego
vuykonawcy
z postqpowania nie odrzucono 2adnei ofenty

ofefta nr 7: covidien

polska Sp. z o,o.
Al. Jerozolimskie 162 o2-342warszawa

Cena ofertv: 115.230,99

zl

uzasadnienie wyboru: ofefta nr 7 uz1r5l6f6 najwiqcej punkt6w
wsr6d zlozonych waznych ofert.
ocenv i pod
O$r
tryen_*zr}l.rr or"rt *r.z r p
:czenie
punKtaqa

Nr

ofe
1

Liczba pkt

Wykonawca

w kfierium
cena 600/o

Liczba pkt w kryterium
parametry techniczne

_

jakoSe 4oo/o

-

oraz l4czna

tqczna
punktacja

Surg-Tech s.c. p, l(ucharki, K. Le,ki, poznan

29,28

40,00

69,28

Covidien Polska Sp, z o.o,, Warszawa

60,00

40,00

100,00

r6wni<:2 zamieszczona na silronie internel:owej
sPsK-2 oraz na tabricy ogloszed. Umowa z wybranym
wykonawcq

zostanie zawarta po dniu 2.1.03.2015 r.

116P8Vft'f*i"6'na

