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Znak sprawy ZP/220/72/18 

W sprawie: dostawy materiałów jednorazowego użytku do wykonywania operacji okulistycznych dla Bloku 

Operacyjnego I Kliniki Okulistycznej SPSK-2 w Szczecinie. 

 

ZAWIADOMIENIE 

o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie zadania 5 

 Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579                  

t.j. z dnia 2017.08.24), zwanej dalej „PZP” zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu                      

dokonano rozstrzygnięcia jak poniżej:  

ZADANIE NR 5 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

oferta nr 1: Inov8 Sp. z o.o. SK ul. Mińska 48 lok. U1 03-808 Warszawa 

oferta nr 4: Polymed Polska Sp. z o.o. ul. Warszawska 320 A 05-082 Stare Babice  

 

b) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia: 

z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy 

 

c) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

oferta nr 1: Inov8 Sp. z o.o. SK ul. Mińska 48 lok. U1 03-808 Warszawa 

 

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ. 

Uzasadnienie faktyczne: wykonawca złożył ofertę na wyroby (pęsety do witrektomii), których parametry są niezgodne 

z treścią SIWZ (z opisem przedmiotu zamówienia), jak opisano poniżej: 

 

1. w pozycji 2 dla wyrobu o nr katalogowym DVF4019-23: 

- rękojeść o średnicy 16mm w pozycji otwartej z końcem zwężonym do 8mm:  

wymogiem zamawiającego była rękojeść o średnicy 16mm, wykonawca zaoferował wyrób, którego średnica 

rękojeści wynosi 16mm-17mm – zamawiający opisując ten parametr podał jedną wartość, to jest 16mm,                 

bez rozpiętości wymiaru;  

 

- długość całkowita 147,3mm:  

wymogiem zamawiającego była długość całkowita 147,3mm, wykonawca zaoferował wyrób, którego długość 

całkowita wynosi 144,78mm-147,5mm – zamawiający opisując ten parametr podał jedną wartość,                        

to jest 147,3mm, bez rozpiętości wymiaru;  

 

- kolorowy znacznik na obu końcach rękojeści: 

wymogiem zamawiającego było znakowanie obu końców narzędzia, wykonawca zaoferował wyrób posiadający 

kolorowy znacznik na końcu rękojeści (znakowany jeden koniec narzędzia); 

 



Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM 
  w Szczecinie 

 

                                        
 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie 
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00, 
Sekretariat Dyrektora oraz 

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15 
KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900 

Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl   adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl 

2. w pozycji 3 dla wyrobu o nr katalogowym DVF4019-25: 

- koniec o długości 2,8mm z platformą chwytną 0,1mmx0,25mm, umieszczony w rurce ze stali nierdzewnej          

o długości 32mm i średnicy 0,5mm: 

wymogiem zamawiającego była średnica 0,5mm, wykonawca zaoferował wyrób o średnicy części roboczej 

0,6mm;  

 

- rękojeść o średnicy 16mm w pozycji otwartej z końcem zwężonym do 8mm: 

wymogiem zamawiającego była rękojeść o średnicy 16mm, wykonawca zaoferował wyrób, którego średnica 

rękojeści wynosi 16mm-17mm – zamawiający opisując ten parametr podał jedną wartość, to jest 16mm,                 

bez rozpiętości wymiaru; 

 

- długość całkowita 145,8mm: 

wymogiem zamawiającego była długość całkowita 145,8mm, wykonawca zaoferował wyrób, którego długość 

całkowita wynosi 144,78mm-147,5mm – zamawiający opisując ten parametr podał jedną wartość,                        

to jest 145,8mm, bez rozpiętości wymiaru; 

 

- kolorowy znacznik na obu końcach rękojeści: 

wymogiem zamawiającego było znakowanie obu końców narzędzia, wykonawca zaoferował wyrób posiadający 

kolorowy znacznik na końcu rękojeści (znakowany jeden koniec narzędzia). 

 

Badania i oceny oferty Zamawiający dokonał na podstawie ogólnie dostępnych materiałów producenta narzędzi 

(strona internetowa firmy Katalyst Surgical, LLC) w takim zakresie, w jakim materiały to umożliwiały oraz                        

na podstawie wyjaśnień treści oferty, złożonych przez Wykonawcę, zawierających między innymi kartę katalogową 

producenta wyrobów, opisującą szczegółowe wymiary narzędzi. Wynikiem dokonanych czynności było stwierdzenie 

wyszczególnionych niezgodności. 

Wobec powyższego, odrzucenie oferty Inov8 Sp. z o.o. jest w pełni uzasadnione i konieczne. 

 

Ponadto Zamawiający pragnie zwrócić uwagę na fakt, że w trakcie postępowania przetargowego nie został 

złożony żaden wniosek o odstąpienie przez zamawiającego od wymogów opisanych powyżej. Zdaniem 

zamawiającego świadczy to o tym, że opis wymagań był dla potencjalnych oferentów – w tym dla Wykonawcy – 

jednoznaczny i nie budził wątpliwości. W innym przypadku Wykonawca winien skorzystać z regulacji zawartej                        

w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, która bezwzględnie zobowiązuje Zamawiającego do udzielenia 

wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.  

 

d) spośród ważnych ofert za najkorzystniejszą została uznana: 

oferta nr 4: Polymed Polska Sp. z o.o. ul. Warszawska 320 A 05-082 Stare Babice  

cena oferty: 162.540,00 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru: oferta nr 4 jest jedyną złożoną ważną ofertą.  
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e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna 

punktacja: 

nr oferty wykonawca 
kryterium 1  
cena brutto - 
90% 

kryterium 2                  
termin dostaw - 
10% 

łącznie 

4 Polymed Polska Sp. z o.o. 90,00 10,00 100,00 

Informację otrzymają Wykonawcy, którzy złożyli ofertę. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie 

również zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń. Umowa z wybranym wykonawcą 

zostanie zawarta po dniu 10.10.2018 r. 

 

        Z poważaniem  

Dyrektor SPSK-2 

podpis w oryginale 

 

Sprawę prowadzi: Katarzyna Rogiewicz 

Tel. 91 466 10 88 


