Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM w Szczecinie
Dzial Zam6wiefi Publicznych
Al. Powstafi c6w Wiel kopolskich 7 2, 70- I 1 1 Szczeci n
Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax 466 11 13

Szczecin, dn, 20,03.2015 r.

Znak sprawy I ZP 1220 I 67,1 14
Dotyczy: dostawy material6w szewnych

w zarkresie zadania nr 20

Na pcrdstawie art, 92 ustawy z dnia 29 sfycznia 2004 r. Prawo Zam6wie6 Publicznych Zamawiajqcy zawiadamia,
2e w prowadzonym postqpowaniu na dclstawq nici chirurgicznych i specjalistycznych material6w chirurgicznych

dla SPSK nr 2 PUM dollonano rozstrzygrliqcia rvw, postqpowania w zakresie zadafi wyszczeg6lnionych w tytule.

ZADANIE NR 20

Ofefta nr 2: Przedsiqbiorstwo Yavo Sp, z o.o,

r"rl.

Bawelniana L7 97-400 Belchat6w

Ofetta nr 6: Aesculap Chifer Sp, z o,o. ul, Tysiqr:lecia 14 64-300 Nowy Tomy6l
Ofefta nr 7: Covidien Polska So. z o,o. Al. Jero;zolimskie 162 02-342 Warszawa
b) wvkonawcy, kt6rzy zostali wvkluczeniT postQpowania o udzielenie zam6wienia
z postqpowania nie wykJuczono 2adnertro wykonawcy

Uzasadnienie prawner na podstawie arf. 89 ust,

I

pkt. 2 ustawy PZP, gdy2jej tre6i nie odpowiadzrtre6ci SIWZ.

Uzasarlnienie merytoryczne:

W zad, 20 w wyszczeg6lnionych poni2ei pozycjach wykonawca zlo2yl probki nici nie spelniajqce parametr6w
wymaganych przezzametwiajqcego w forrpularzu cen jednostkowych, stanowiqcym zalqcznik nr 4 do ofefty:

1,

poz:. 2: igla wymagana: okrqgla lub qkrqgta rozwarstwiajqca, oferowana: igla okrqgla wzmocniona;

2.

poz:,.

L4: igla wymagana: okrqgla lub r:krqgla wzmocniona rozwarstwiajqca, oferowana: okrqgla wzmocniona

W zwiqzku z pov,ty2sz'ym ofefta podlqga odrzuceniu jako niezgodna z opisem przedmiotu zam6wienia.

Ofefta nr 2: Przedsiqbiorstwo Yavo Sp, z o,o,

r-rl,

Bawelniana 17 97-400 Belchat6w

Cena oferW: 500.649,98 zl
UzasarCnienie wyboru: oferta nr 2 uzyskala n,ajwiqcej punkt6w w5r6d zlo2onych waznych ofert.

e) strerszczenie oceny i por6wnania zlo2oriych wa2nvch ofert wraz z punktacj4_w ka2dym kryterium oraz l4czna
punktaqiA
Liczba pkt
Nr

Wykonawca

w kryterium

Liczba pkt w kryterium
parametry techniczne

cena 600/o

iako56 400/o

-

t 4czna
punktacja

I

z

Przedsiqbiorstwo Yavo Sp, z o,o., Belchat6w

60,00

35,81

95181

6

Aesculap Chifa !ip. z o,o. Nowy Tgmy5l

49,L2

40,00

89'12

Informacjq otrzymajq Wykonawcy, kt6rzy zlo2yli ofertq, Informacja o wyl rorze oferty najkorzystniejszej zostanie
rownie,2 zamieszczona na stronie internettfwej SPSK-2 oraz na tablicy ogloszefi. Umowa z wybranym wykonawcq

zostanie zawafta po dniLr 30.03.2015 r.
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