92,

Sam-odzielny publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM

w Szczecinie

72t

7A-llI

Szczecin,

Znak sprawy :

Zp I

Szczecin

466 11 13

dn

19.02.2015 r.

220I 67 I 14

Dotyczy: dostawy materialdw szewnych i specjalistycznych
materialdw chirurgicznych dla SpsK-2

w zakresie zada6 nr S, 9,10, 11,
Na podstawie arr' 92 ustawy

2e

z

',zt

L7, 22t 26t 27, Zgt g,32, gg, 35| 37, ggt Bg

dnia 29 stycznia 2004

r.

Prawo zam6wieri publicznych Zamawiajqcy zawiadamia,

w prowadzonym postqpowaniu na dostawq nici chirurgicznych
i specjalistycznych material6w

r:hirurgicznych

dla sPSK nr 2 PUM dokonano rozstrzygniqcia wur. postqpowania
w zakresie zada6 wyszczeg6lnionych w tytule.

ZADANIE NR 5

Ofefta nr:L: Surg-Tech s.c. P. Kucharski, K. Lelj ul, Lwa
lgl3g 6t-244 pozna6
z postQpowania nie wykluczono 2adnego wyl<onawcy
z postQpowania nie odrzucono 2adnej

ofefta nr

oferty

1,: surg-Tech s.c. p, Kucharski, K. Leki ur,

ofertt!:O.569,7 2 zl
Uzasadnienie wyboru: oferta nr l jest jedynq

Lwa rgl3g 6r-244 poznaf

Cena

e) streszczenie ocenv i por6wnania zlozonvch

zlo2onqwaznEofertq.

wa

azhczna

PunKtacia
Liczba pkt

Wykonawca
Surc;-Te:ch s,c. p. Kucharki, K, Leki, pozna6

Informaeq

cena 600lo

Liczba pkt w kryterium
parametry techniczne
iako6( 40o/o

t4czna
punktacja

60,00

40,00

100,00

w kryterium

ottzy@

-

,t yst"bjsz"j*stani"

r6wnie2 zamileszczona na stronie internetowej sPliK-2 oraz
natablicy ogloszefi. Umowa z wybranym wykonawcq
zostanie zawaftar po dniu 20.02.2015 r.

;zApANrE trR 9
a) Nazwv (firmy)', siedzibv i acjresv wvkonawc6w. ktorzv zro2yri ofertv:

ofefta nr 5: Johnson

& Johnson poland sp. z o.o. ul, Il2ecka 24 o2-t3s warszawa

z postqpowania nie wykluczono 2adnego wykonawcy

c) wvkonawc,y. kt6rvch oferty zostalv odrzucone:
z postqpowania nie odrzucono 2adnej oferty

d) soo6r6d waznvch oicrt

ofefta nr'5: Johnson [i ]ohnson porand sp. z o.o.
ur, Ilzecka 24 02-735warszawa
Cena ofefg 4.5g3,:qi ::l
Uzasadnieni,e wyboiir: oferta nr 5 jest jedynil
zlo2onqwa2nq
ofertq.

Liczba pkt
w kryterium

cena

on Poland Sp, z o.o,,

Liczba pkt w kryterium
parametry techniczne _

60%o

60,00

Inlbrmacjq otrtma \,\,yk, )nawca. ktorv zlo)vl af,
r|||urtI|aCJQotr;zymaWykOnaWca,ktoryz|o2y|on=c-

.,

:::::lT:::i.:^':

zos;tanie za'warta po dnirr :]]:i::::,netowej
20.02.2015 r.

jakq(i

40o/o

40,00

Lqczna
punktacja
100,00

spsK_2 oraz natabricy osroszer. Umowa z wybranym
wykonawc4

ZADANIE NR 10

alNazwy{firm'/),

ofefta nr ll:

i ;rdresv wvkonawc6w. kt6rzv zlo2vli ofertv:
covidien Polsk' sp, z o.o. Al, Jeroz:olimskie
162
siedz-1111,

o2-342warszawa

b) wykonarnrcy. ktdrzy zcl
z postQpowania nie w,;,i.riLiczono 2adnego
wykonawcy

Or.rykstawey-kt6
z postqpowernia

rvc

h

o_i,erl1r

zostalv od rz u cone

:

nie o,{i:,tricc}no 2aclnej ofefi

Ofefta nr 7: Covidien l)olska Sp. z o,o. Al. Jeroz'limskie
162 O2-342warszawa
Cena oferh

f 2!-,O2!.t1ll

Uzasadnienie ,wybcru: ofefta nr

7 jest jedynq ;zlozonq waznE ofertq.
elstreszczenie ocenv i p 11rvynania zlozonvch
wa;
Dun.Klaqra

nlgczna

azna

<tacja

),00
rownlez zaml'esz(:zona n;.i stronie internetowej
sPs;K-2 oraz na tablicy oglosze6. Umowa z wybranym
wykonawcq
zostanie zawarta po dnil ./0.02.2015 r.

a) Nazwv (firrny),

ofefta nr 6:

siectziL.r, i adresy wykonawc6wJ <t6rzv zlo2vli
ofertv:
Aes;curap Cirifa sp. z o.o. ur, Tysiqcrecia

14 64-300 Nowy Tomysr

k1'6rzv zc'sl,

z postQpowania nie vc'y l, rczorno iadnego wykonawcy

eluryIsnawe!;(!6

ryc

I

r c lerVi:o

sta

lv

od rz u co n e :

z postQpowania nie orji,;:i:ilono 2adnej oferty

ofefta nr 6: ,Aes.urap Chifa Sp. z o.o. ur. Tysiqcrer:i a t4
Cena ofertv: 75,5€!t"1 ; rl

64-300 Nowy Tomysl

Uzasadnienie wyboi-u: ofefta nr

6 jest

jedyn4 zlo2onqwaznA ofertq.

I

punktacja
Liczba pkt
Vr/ykonawca

, Liczba

pkt w kfierium

w kryterium

parametry techniczne _

cena 600lo

iako{i anon

tqczna
punktacja

60,00

40,00

100.00

Chifa Sp. z o,o,, Nowy TomySl

rrurrndcJq offzyma
la WykoltetWca,
Wyl<onawca, ktdrv
ktdry zlozyl
zloivl ofi
of,

r6wnie2 zamieszczona na
'stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogloszefi.
Umowa z wybranym wykonawcq
zostanie zawarta po dniu 20.02.2015
r.

ZADANIE NR 17
arNazury{u

m

D-qcd

oferta nr 17: covidien

z-r-by--r

ra

d re

s

v

wv ko

na

wc6w, . kt6r zv zr o2yri of

erty;

Polska sp. z o.o. Al. Jeroz:olimskie
162 02-342warszawa

z postqpowania nie wyktruczono 2adnego
wylronawcy
z postqpowania nie odrzlrcono 2ednej

ferf

ofefta nr 7: covidien

oferty

z

Polska sp, z o.o. Al. Jeroz'limskie
162 02-342warszawa

Cena oferh4_109.48 1,S 5 zt

Uzasadnienie ,wyboru: oiefta nr

7 jest jedyn4 ;,_lo2onqwaznA ofert4.

i nor6r,un:ni
punktacja
Liczba pkt

w kfierium

Wykonawca

cena 6070
Covirjienr Polsl<a Sp.. z o.o.t Warszawa

Liczba pkt w kryterium
parametry techniczne

_jako6i

60,00

40olo

40,00

-

t4czna
punktacja
100,00

r6wniez zamir-'szt:zona n'l stronie internetowej
sPslK-2 oraz na tablicy ogloszeri, Umowa
z wybranym wykonawcq
zostanie zawafta po dniu 20.022015 r.

Z/{DANIE NR 31
a) Nazwv (firrnyr siedairry-i adresy wykonawc6wJ<t6rzv
zlozvri ofertv:

oferta nr 6: Aescurap Chil'a Sp. z o,o.

ur. Tysiqcreci

a L4 64-300 Nowy Tomysl

z postepowania nie wyklr-rczono 2adnego
wykonawcy
z postepowania nie

odriucono 2adnej ofefi

d'l spo6r6d wazlych_q,. eilzd_tdkazyslo_eJszazas!

ofefta nr 6: Aescurap crrifa Sp. z o.o. ur. Tysiqcreci
a 14 64-300
Cena ofertv: 27.g6a,1,.1 zl
Uzasadnienie wybor-u: olefta nr

6 jest

Nowy Tomysl

jedyn4 zlct2onEwaznA ofertq.

e)

streszcz:enir_.

ocenv 1g4qwnania zlozonych

r,r

Lunktacia

Wykonawca
Aes;culap Chifa lip. z o.o., Nowy Tonry5l
In

fo

r m a cj

q o trzy

m

a Wtk-o n a \ryca,

kt6t;T;2 yl ofr

r6wniez zamie:;zczona na stronie internetowej
SPSK-2 oraz natabliry ogloszeri. Umowa
z wybranym wykonawcq
zostanie zawarta po dniu 20.02.2075 r.

ZADANIE NR 32

ofefta nr,r: covidien

porsr<a

sp. z o,o. Ar, Jero;:orimskie 162 02-342warszawa

z postQpowiania nie wyl<luczono zadnego
wylconawcy

El\4rykSnalty-ttdfyeLr

ofe

rtv zostaf

V oO

z postqpowania nie odrzrrcono 2adnej

ofefta nr 7': covidien

por:;kzr

ofefi

Sp. z o,o. Ar. Jerozorimskie 162 o2-342warszawa

Cena oferW: 1,5.474,24 zl

Uzasadnienie wyboi"u: cfefta nr

7 jest jedynq .zlo2onqwaznq ofertq.
e) streszczenie ocenv r_p_q'dwnania zlo2onvch wainrrr-h Afol- tttr;> n,,,
-

punktacia
Liczba pkt
NAWCA

, z o.o., Warszawa

w kryterium

Liczba pkt w kryterium

parametry techniczne

cena 6070

jakoSd 40olo

60,00

40,00

Informacjq otrzyma WykonawE, lt6ry ztoZyt
ofer

-

tqczna
punktacja
1OO-OO

r6wniez zamieszczona na stronie internetowej
sPs;K-2 oraz natablicy ogloszer. Umowa z wybranym
wykonawcE
zostanie zawilfta po dnru ?_t).02.ZOIS r.

Ofefta nr 2: przedsiqbicrstwo yavo Sp. z o.o.
z postepowania nie wyliluczono 2adnego
wykcrnawcy

z postQpowania nrie odrzi;cono

iadnej oferty

Ofefta nr 2: PrzedsiqDior:;iwo Yavo Sp. z o.o. ul, llawelniana
t7
Cena ofertyi 1.019,30 zi

97-4OO

Uzasadnienire wybor-u; ofefta nr 7 jest jedynq
zloionqwazn4 ofertq,

Belchat6w a

e) streszclenie ocenv i

;tor

gunKaela

,yl(onawca

\2vo Sp. z o.o., Selcftatow

I|||UrI]|dcJQotrzymaWykollaWca'ktoryz|o2y|otffi
r6wnie2 zamieszczona na stronie internetowej
siPSK-2 oraz natablicy ogloszefi, Umowa
z wybranym wykonawcq
zostanie zawafta po dniu 20.02.2015 r.

ZADANIE NR 35
a) Nazwv (firmv), siedziLryi

ofefta nr 1: siurg-Tech s,c. p. Kucharski,

K. Ler{ ur. Lwa rgr3g 6r-244poznafi

z postQpowania nie wTkiriczono 2adneEo
wykonawcy

c) wykonaia6g kt6rvch ofqrtv zostalv odrzuconel
z postqpowania nie oclrzucrrno iadnej oferty

d) spo5r6d waznvch ol.ert

Za najkorzvstniejsza zc

oferta nr:r.: Surg-Tecrr s.c. p. Kucharski,

K, Lek:i ur. Lwa rgr3g 6r-244poznan

Cena oferW: ![.827,36 zt

Uzasadnienie wyboru: rrferta nr 1 jest jeclynq
zloionqwaznE ofertq.

Liczba pkt
konawca

Liczba pkt w kryterium

w kryterium

parametry techniczne
jako1c 40o/o

_

cena 600/o

;r:harki, K. Leki, pozn,afi

60,00

40,00

o Zarys Sp. z o.o. ul. Pod Borem

b) wkonawcy-!:t6rzv zosia

-

tqczna
punktacja
100,00

ig

41-g0B Zabrze

li

z postqpowania nie wyi<lr,czono 2adnego wykonawcy
c) wvkon a wcy-kt6rvch ofc r [Lzostalv od rz u con e :
z postqpowania nie

ocf

rzucono 2adnej ofcrty

d) soo6r6d wrazryEh-ofcrt-€-laikorzvstniei5ZeZeg[ala
uznana ofefta nr

oferta nr 3: G6rnoSla'si<a Centrala
Cena oferty: l.eZ^-1. .:.
Uzasadnieniie wyboirr; oierta nr

zaopatrzenia tr4edyczneq

l

l

zlozona przez wyxonawcq

o zarysSp. z o,o. ul. pod

jest jedynq zro2onq waznE ofertq.

Borem 1g 41-g0g zabrze

e) streszc'reCIic plcly-ip't1illrylailq-zlszanlch
vvaznrcLr

oler

oraz laczna

Elnktacja
Liczba pkt

w kryterium

\ i)/konawca
frornoslEska Cen il ;r Ia Zao]atrzenia
'7^l--,

7:rrr,:Qn
y,

_.J!4>^^!:e1_!9przg
Informa cjqr otrzyma
- wytn,, w-, kt6ilzt otf
:?'

Liczba pkt w

ceira 600lo

jakoSc 40o/o

uo{o

40,00

--i_
.t i@ffi

a,

kfierium

parametry techniczne

tqczna
punktacja

-

100,00

"f "rte
r6wniez zamieszczona na :;tronie internetowej
siPSK-2 oraz r\atablicy ogloszefi. Umowa z
wybranym wykonawc.
zostanie zawafta po dniu 20.02.2075 r.

znpANiE NR.11

oferta nr 6: l\escurap chil'a Sp. z o.o. ur. Tysi4:recia 14 64-300
NowyTomysl
ofefta nr 7l covidien por:;ka Sp. z o.o. Ar. Jero:zorimskie 162
o2-342warszawa
b) wykonavyEy kt6rzy aort+li wvkluczeniz
z postepowania nie

plste@

wyilli;czono iadnego wykonawcy

c) wykonaurcll kt6rych ofqilv zostaly odrz_qqaltei
z postqpowaniEr odrzuc,;r;.r 1

ofertq
oferta nr ,r: crovidien For:;ka Sp. z o,o. Ar. Jeroz:orirnskie 162
02-342warszawa
Uzasadnienie prawne: |a podstawie art. 89 ust. pkt.
1
2 ustawy pzp,

gdy2jej tre6i nie odpowiada treSci SIWZ.

Uzasadnienie meryto;.y :;zne:

w zad' 7l

poz' 2 wykcnawca zloiyl pr6bki nici nie spelniajqce
parametr6w wymagan ych przezzamawiajqcego

w formularzu cen jednostl,rowych, stanowi.lcym zalqczrrik
nr
- grubo6i nici wymagana: 1, oferowana: 2.

w zwiqzku z powy2szym oicrta podlega

4

dooferty:

oclrzucerriu jako niezgodna z opisem paedmiotu
zam6wienia.

d) spo6rdd wazrtyEh_qlqr_t ::.d_nakazysltlrqsaazq.le
a uznana oferta nr 6
ofefta nr 6: Aescurap Chrta sp. z o,o, ur. Tysi4crecia 14 64-300
Nowy Tomysl
Cena ofertv:

37.72i,ii

zl

Uzasadnienie wyboru: ofefta nr

6 jest jedynq:r{ozonq wazn4 ofertq.

e) streszczenie ocenV i pqiq,vnania zlozoni,ch wa;alll,ch
ofert wraz z Dunktaci4 W ka2dvm kMerium
punktacja

Liczba pkt

krytei-ium cena
60o/o

Liczba pkt w kryterium

parametry techniczne
jakoS( 40o/o

60,00

InformacjqollrzymaWyt,onawca1t6

),i;"r,e-Irf*xr.ffi#

40,00

-

ori

v

l4czna

tqczna
punktacja
100,00

r6wniez zamieszt:zona na :;tronie internetor,v:j sPS;K-2
oraz natablicy oglosze6. Umowa z wybranym wykonawcq
zostanie zan/afta po dIir: (j2.03.2015 r,

z.\t4NrE
a

)

Na

zwy fi4n y)'

s i eci z

i

I y Gdre5L!!yka!.1!v

ltiR 22

salv-Ilorlyzr a zy.I-afet6

oferta nr 1: surg-Tecrr s i-. K. Leki, p. Kucrrarski ur. Lwa rgl3g
6r-244poznah
ofefta nr 2: Przedsiqoiur:,twcr yavo sp. z r,- o. ur. B;welliar-ia 17 g7-4ooBelchat6w
ofefta nr 7: corridien poi.:ka:sp. z o.o, Ar. Jerozorir.skie 162 02-342warszawa

b) wvkon;:rrycy,-.rKlqzy

1-osr r.wykuezeo-r'io-s!-Qpa*ir,ua_a_Lid.€r€CIe
z postqpo',ruania nie wyl,;ir, i:zono
iadneq,r wykoli ;,,,v6y

O-lryksrc Wq,, kt6ryclL.o ir,,ryZs$a1y_ACIZ

u

:arn6wremia

ete:

z postqpo\,vania odrzuc;:,.

ij 1 ofertQ
Ofefta nr 7: Covidien pol:,lia Sp. z o.o,
Al, Jerozolii_riskic 162 02-342 Warszawa
UZasadnieni,e prawne: ri,a podstawie
art. 89 ust. p,l,it_.

2 ustawy pZp, gdy2jej treSi nie odpowiada
tre5ci SIWZ.

1

Uzasad

n

i,enie merytcr.y,;zne:

w zad' 22 poz' 1 wykon;'wca zloiyl prdbki nici
nie spelniajqce parametr6w
w formurarzu cen jed'o:;rkowych, stanowi4cym
zarEcznik nr 4 doofeny:
- dlugo6i nici wymagana: i0x75cm,
dlugci;i nici oferowana: 250cm.

w zwiqzku
d

)

spo6

wymagan ych przezzamawiajqcego

z p<>wy2szy'nt oicrta podlega ocjr-zuceniu jako
niezgodna z opisem przedmiotu zam6wienia"

r6{wa

i:n

ych

o

q1 ei(qqye

ie r l-z

!41

g 9_442r sldLn

oferta nr iz: p'rzedsigbiorstwo yavo Sp. z o,o,
Cena ofertvl 4z!gZg,1i7 :,_l
Uzasadrrienie wyboi'r'r: rrfefta nr 2 uzyskala
e) stresz clen e
i

oce

n

v

r_

prot,1 w n a n

i

a zlo2o

punktacja,

nye

lLZ

ur, B.ivrrerriana

17 g7-4ooBelchat6w

nerjwii;ksz.1 ilo6c punkt6w

sposr6d zlo2onychwaznych ofert.

&Ay_E LL&r
Liczba pkt w kryterium
parametry techniczne _

Surl;-Tech s.c.
Pcznaf

Informacjq otrzy,malq

K.

_jako6t

e[

\i/,,1i,;1

zy zlo2yli o[ci-r-r;. tntufin

:],]::i:::::::^':

.:' :C:2.03.2015
:':::::terneto,vej
zostanie zawafta po d,tiLr
r.

4ooys

tqczna
punktacja

40,00

8t'17

40,00

100,00
-Jrrr IUJJ4EJ zU5Ldt llg

sp:iK 2 oraz na tabricy osroszeri. Umowa
z wybranym wykonawcq

Z.{EirjiElijl26

a) Nazwy_ffumy), siedzrbv i acjresy wykonawc6w,
kt6rzy2loz1,[pfe4g
oferta nr 1: Surg-Tecl.r s,.. K.. Leki, p, Kucharski
ur, Lvva rgr39 6r-244pozna6
oferta nr 7: co'ridien Pol,'ka sp. z o.o. Ar, Jerozolimskie
162 02-342warszawa
b) wvkon-aw.y'ltorzv zosr,{-vvykr-uezqrz p_astcp*va,i.r
!_urzrcieoezamslvlenia
z postQpov/a nria n ie w y ),: i r,,::zon o 2adn
eg o wykc,tl a yl,_.y
c) wy ko n< wqf llpf ye[S ic ry_i_ oiAU !d14qc.o
n_q

z postQpcwania nie
d

i

oiir;ru:ono 2adnej aierty

) spo$p funqny c h o i er U UCtkAEySrrcj

oferta nr 7: covidien

szE zo sta

[u

Z-rcrLa

por.l<a sp. z o.o.
Ar. Jerozorimskie 162 02-342warszawa

Cena ofer'56 115.2-".C.i.i zl
Uzasadr'ienire wybo;-'*: l;feftil nr 7 uzyska{a
najwiqksz,l ilo6i punkt6w spo5r6d zlo2onychwaznych
ofert.

e)S[e:j4c4=nie ocerrv_i oq lirynania

zlozon\,,lh_Wa2n),ShAledf

>razl4czna

zuIKastq
Liczba pkt
Wl,kilnawCa

5urg-lecn

S.C.

w kryterium cena

Liczba pkt w kfierium
parametry techniczne

60o/o

jakofic 40o/o

29,28

40,00

6e28

60,00

40-00

r^^ ^0

p. KUch:rcj
K. i.r:ki.
ki, P.
KuchFskr,

Po;znari

Covidien Polsl<a S;;. z o.o,, Warszawa

tqczna
punktacja

-

Informac,iQ otrzyrn-a.1q W;,k rr-rawcy,
awcy, kt6rzv
ktorzV

zlofl

rAurnia- z- ^-i^^-^-^

^ozvli
SPSK_2 oraz na tabricy ogroszeri.
Umowa z wybranym wykonawcE

--

'.::,::,::,:,nerowej
;:::::1i:1,::i.:"1:
zostanie
zawarta po dniu tr2_.03.2015 r.

;rAqANrE lrlR.27
y (f

b y j adleryleykSrurryep_ly,

). e d
_kl6rzy_21 q zylipf e rrlt
oferta nr 3: GrSrno6l;iska Centralazaopalrzenia
MecJyczneg ozarysSp.
Ofefta nr 5: Jcrhnson & Jr;hnson poland Sp. z
o.,3.
a

LN

a z r,v

I r

m

s

v,

i

Z

i

z o,o. ul. pod Borem

lg 41-B0g zabrze

ul. Ilzecka 24L2_t3|Warszawa

Oferta nr 6: Aesculap Chria Sp, z o.o. ul. Tysiqclecia
14 64-3O0NowyTomy.l
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