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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. 02-12-2013 r. 

Znak sprawy: ZP/220/72/13 

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów 
jednorazowego użytku do diagnostyki i zabiegów radiologicznych 
 
  
 
 
 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 na zadaniach 2-
6, 8,9,11-15  

 
Zadanie 2 

a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 4 – Hammermed Sp. z o.o. Sp. K.A. ul. Kopcińskiego 73/75 90-033 Łódź  
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców: 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert. 
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożona przez 
wykonawcę: 
Oferta nr 4 – Hammermed Sp. z o.o. Sp. K.A. ul. Kopcińskiego 73/75, 90-033 Łódź  
 
Cena oferty brutto 1 901 155,65 zł  
Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na to zadanie. Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu. Oferta spełnia wymagania siwz. 
 
e) streszczenie oceny i porównania ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z punktacją 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 
4 100 

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu  12-12-
2013r 

 Zadanie 3  
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 6 – Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa  
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców: 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert. 
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożona przez 
wykonawcę: 
Oferta nr 6 – Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa  
 
Cena oferty brutto 562410,00 zł  
Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na to zadanie. Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu. Oferta spełnia wymagania siwz. 
e) streszczenie oceny i porównania ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z punktacją 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 
6 100 
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Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu  12-12-
2013r 

 Zadanie 4 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 13 – PHS Hospital Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Wojskowa 6/D4, 60-792 Poznań      
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców: 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert. 
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożona przez 
wykonawcę: 
Oferta nr 13 – PHS Hospital Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Wojskowa 6/D4, 60-792 Poznań      
 
Cena oferty brutto 469875,60 zł  
Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na to zadanie. Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu. Oferta spełnia wymagania siwz. 
 e) streszczenie oceny i porównania ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z punktacją 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 
13 100 

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu  12-12--
2013r 
        Zadanie 5 

a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 10 – Biotronik Polska Sp. z o.o. ul. Murawa 12-18 61-655 Poznań     
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców: 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert. 
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożona przez 
wykonawcę: 
Oferta nr 10 – Biotronik Polska Sp. z o.o. ul. Murawa 12-18 61-655 Poznań     
 
Cena oferty brutto 82080,00 zł  
Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na to zadanie. Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu. Oferta spełnia wymagania siwz. 
 e) streszczenie oceny i porównania ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z punktacją 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 
10 100 

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu  12-12--
2013r 

      Zadanie 6 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 9 – Boston Scientific Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 80, 80-175 Warszawa   
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców: 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert. 
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożona przez 
wykonawcę: 
Oferta nr 9 – Boston Scientific Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 80, 80-175 Warszawa   
 
Cena oferty brutto 957123,00 zł  
Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na to zadanie. Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu. Oferta spełnia wymagania siwz. 
 e) streszczenie oceny i porównania ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z punktacją 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 
9 100 
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Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu  12-12-
2013r 

      Zadanie 8 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 11 – St. Jude Medical Sp. z o.o.  ul. Broniewskiego 3 01-785 Warszawa     
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców: 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert. 
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożona przez 
wykonawcę: 
Oferta nr 11 – St. Jude Medical Sp. z o.o.  ul. Broniewskiego 3 01-785 Warszawa    
 
Cena oferty brutto 205 200,00 zł  
Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na to zadanie. Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu. Oferta spełnia wymagania siwz. 
 e) streszczenie oceny i porównania ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z punktacją 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 
11 100 

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu  12-12-
2013r 

 Zadanie 9 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 8 – ARTERIAE Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. jaracza 19 90-261 Łódź  
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców: 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert. 
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożona przez 
wykonawcę: 
Oferta nr 8 – ARTERIAE Sp. z o.o. Sp. K ul. Jaracza 19 90-261 Łódź 
 
Cena oferty brutto 388 800,00 zł  
Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na to zadanie. Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu. Oferta spełnia wymagania siwz. 
 e) streszczenie oceny i porównania ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z punktacją 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 
8 100 

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu  12-12-
2013r 
        Zadanie 11 

a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 3 – Maquet Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa   
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców: 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert. 
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożona przez 
wykonawcę: 
Oferta nr 3 – Maquet Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa 
 
Cena oferty brutto 66744,00 zł  
Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na to zadanie. Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu. Oferta spełnia wymagania siwz. 
 e) streszczenie oceny i porównania ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z punktacją 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 
3 100 
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Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu  12-12-
2013r 

Zadanie 12 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 2 – DRG MedTek Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 24 02-661 Warszawa  
Oferta nr 5 – Balton Sp. z o.o.ul. Nowy Świat 7/14 00-496 Warszawa  
Oferta nr 7 – Agencja Naukowo – Techniczna Symico Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54A/2 
53-333 Wrocław  
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców: 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert. 
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożona przez 
wykonawcę: 
Oferta nr 2 – DRG MedTek Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 24 02-661 Warszawa  
 
Cena oferty brutto 116424,00 zł  
Uzasadnienie wyboru oferty – Oferta najkorzystniejsza pod względem ceny tj. kryterium przyjętego 
do oceny ofert. 
 e) streszczenie oceny i porównania ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z punktacją 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 
2 100 
5 72 
7 97 

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu  12-12-
2013r 

Zadanie 13 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 1 – Ekomed ul. Łotewska 17/01 03-918 Warszawa  
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców: 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert. 
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożona przez 
wykonawcę: 
Oferta nr 1 – Ekomed ul. Łotewska 17/01 03-918 Warszawa  
 
Cena oferty brutto 54000,00 zł  
Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na to zadanie. Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu. Oferta spełnia wymagania siwz. 
 e) streszczenie oceny i porównania ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z punktacją 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 
13 100 

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu  12-12-
2013r 

Zadanie 14 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 11 – St. Jude Medical Sp. z o.o.  ul. Broniewskiego 3 01-785 Warszawa    
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców: 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert. 
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożona przez 
wykonawcę: 
Oferta nr 11 – St. Jude Medical Sp. z o.o.  ul. Broniewskiego 3 01-785 Warszawa    
 
Cena oferty brutto 34560,00 zł  
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Uzasadnienie wyboru oferty – jedyna oferta złożona na to zadanie. Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu. Oferta spełnia wymagania siwz. 
 e) streszczenie oceny i porównania ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z punktacją 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 
11 100 

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu  12-12-
2013r 

Zadanie 15 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 4 – Hammermed Sp. z o.o. Sp. K.A. ul. Kopcińskiego 73/75 90-033 Łódź  
Oferta nr 12– PMS Medical Sp. z o.o. Sp.K ul. Wojskowa 6/D4 60-792 Poznań    
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców: 
 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 1 ofertę: 
Oferta nr 4 - Hammermed Sp. z o.o. Sp. K.A. ul. Kopcińskiego 73/75 90-033 Łódź  
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wymagał zaoferowania na zadaniu 15 stentu poszerzonego na 
końcach dwustronnie (kształt kośc)  Wykonawca zaoferował na zadaniu 15 stent prosty nie 
poszerzany na końcach. 
Uzasadnienie prawne: oferta na zadaniu 15 podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2  
ustawy PZP ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez 
wykonawcę: 
Oferta nr 12– PMS Medical Sp. z o.o. Sp.K ul. Wojskowa 6/D4 60-79 Poznań    
 
Cena oferty brutto 145783,80 zł  
Uzasadnienie wyboru oferty – Oferta najkorzystniejsza pod względem ceny tj. kryterium przyjętego 
do oceny ofert. 
 e) streszczenie oceny i porównania ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z punktacją 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 
12 100 

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu  12-12-
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 /        


