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                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM 

Dział Zamówień Publicznych 
                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax 466 11 13  

     

Znak sprawy: ZP/220/81/15                                              Szczecin, dn. 13.01.2016 r. 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA 
 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu na dostawę soczewek 

wewnątrzgałkowych dla SPSK-2 PUM w Szczecinie dokonano rozstrzygnięcia w/w postępowania   

   

ZADANIE NR 1 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

 

Oferta 3: ALCON POLSKA  SP. Z O.O. 

UL. MARYNARSKA 15 

02-674 WARSZAWA 

Cena oferty brutto- 2.106,00  zł. 
 

b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  

z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 

 

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania odrzucono 0 ofert. 

 

d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 

Oferta 5: ALCON POLSKA  SP. Z O.O. 

UL. MARYNARSKA 15 

02-674 WARSZAWA 

Cena oferty brutto- 2.106,00  zł. 
Uzasadnienie wyboru –oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów i uzyskała największą 

ilość punktów. 

 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 

łączna punktacja 

Kryteria oceny ofert w zadaniu nr  1 

94 % -  cena,     6 %   -  parametry techniczne  

 

 

Parametry 

wymagane/oceniane 

Oferta nr 3 

ALCON POLSKA  SP. Z O.O. 

CZ70BD 

wartość brutto oferty 2.106,00 

Punkty za cenę 94,00 pkt. 

Soczewki wymagane 

od +10 D do +30 D -co 1D  

 +10 D do +30 D -co 1D 

Ocena :za każdą dioptrię  

od -10D do + 9,5 D i 

od +30,5 D do +35D 

max. 15 pkt. 

0 dioptrii dodatkowych 

 

 

0 pkt. 

Pkt. za par. techniczne  0 pkt 

Suma 94,00 pkt. 
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                                            ZADANIE NR  2 
  

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

 

Oferta 1 :  CORELENS SA  

ul. Postępu 15c,   

02-676 Warszawa 

Cena oferty brutto- 206.412,30 zł. 

 

Oferta 4:  

VALEANT  Sp. z o.o. Sp. J. 

ul. Przemysłowa  2,  

35-959 Rzeszów  

Cena oferty brutto- 263.007,00 zł. 

 

Oferta 5:  

Consultronix SA 

ul. Racławicka 58,  

30-017 Kraków 

Cena oferty brutto- 537.030,00 zł. 

 

Oferta 7:  

MDT  Sp. z o.o. 

ul. SKOŚNA 12 A,  

30-383 KRAKÓW 

Cena oferty brutto- 216.739,80 zł. 

 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  

z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 

 

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania odrzucono 0 ofert. 

 

d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 

 

Oferta 4:  

VALEANT  Sp. z o.o. Sp. J. 

ul. Przemysłowa  2,  

35-959 Rzeszów  

Cena oferty brutto- 263.007,00 zł. 
 

Uzasadnienie wyboru –oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów i uzyskała największą 

ilość punktów. 

 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 

łączna punktacja  

 

 (Kryteria oceny ofert dla zadania nr 2) 

70 %  -  cena,     6 %    -  parametry techniczne,     24%   -  jakość 
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ZADANIE NR 2 

Oferta nr 1 

CORELENS SA  

Rafi systems 

AF601 

Oferta nr 4 
VALEANT   

Sp. z o.o. Sp. J.  

IDEA 613XC 

Oferta nr 5 
Consultronix SA. 

Aspira Aa 

Oferta nr 7 

MDT  Sp. z o.o. 

Ultima 

Różnica refrakcji po 3 

tygodniach  wynosiła  

-0,45 D, -0,42D, 

+0,70 D 
Soczewka 

podlegała dalszej 

ocenie 

+0,5D, +0,7D, -0,5 D 
Soczewka podlegała 

dalszej ocenie 
 

+0,70D, -0,70D, 

+0,50 D 
Soczewka podlegała 

dalszej ocenie 

+0,75D, -0,75D, 

+0,55 D 
Soczewka 

podlegała dalszej 

ocenie 

wartość brutto 206.412,30 zł. 263.007,00 zł. 537.030,00 zł. 216.739,80 zł. 

Punkty za cenę 70,00 pkt. 54,95 pkt. 26,88 pkt. 66,64 pkt. 
Wymagane soczewki: 

-  od +10 D do +30 D-co 0,5 D   

- od 0 D do +10 D – co 1D; 

- od +30 D do +35 D – co 1 D. 

-10D- +40 D – co 

pół dioptrii 

+10D-+30D –co pół 

D 

-10D-+10D –co 1D 

+30D-+40D-co 1D 

+10D-+30D co 0,5 D 

-10D-+9D-co 1D 

+31D-+40D-co 1 D 

-10D-+40D  

–co 0,5 D 

za każdą dioptrię  

od -10D do -0,5D  
max. 15 pkt. 

20 dioptrii 

dodatkowych 

 

15 pkt.  

10 dioptrii 

dodatkowych 

 

10 pkt. 

10 dioptrii 

dodatkowych 

 

10 pkt. 

20 dioptrii 

dodatkowych 

 

15 pkt. 

Pkt. za par. techniczne 6,00 pkt 4,00 pkt 4,00 pkt 6,00 pkt 

Zmętnienie tylnej torby po 

upływie 1 roku po zabiegu 
brak recenzji 

 

 

0,00 pkt. 

PCO-11,4% 

 

 

16,00 pkt. 

recenzje obejmują 

wcześniejszy okres tj 

przed upływem 12 m-

cy 

0,00 pkt. 

brak recenzji 

 

 

0,00 pkt. 

Łatwość fałdowania 3 pkt. 3 pkt. 3 pkt. 3 pkt. 

Punkty za jakość 3,84pkt. 24 pkt. 3,84 pkt. 3,84 pkt. 

 

Suma  

 

79,84 pkt.  

 

82,95 pkt. 

 

34,72pkt. 

 

76,48 pkt 

 
 

                                            ZADANIE NR 3 
  

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

Oferta 1 :  Optotech Medical  Sp. z o.o. Sp. k 

ul. Św. Barbary 18 

32-020 Wieliczka 

Cena oferty brutto- 120.960,00 zł. 

 

Oferta 3: ALCON POLSKA  SP. Z O.O. 

UL. MARYNARSKA 15 

02-674 WARSZAWA 

Cena oferty brutto- 164.430,00  zł. 

 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  

z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania odrzucono 0 ofert. 

 

d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 

Oferta 1 :  Optotech Medical  Sp. z o.o. Sp. k 

ul. Św. Barbary 18 

32-020 Wieliczka 

Cena oferty brutto- 120.960,00 zł. 
Uzasadnienie wyboru –oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów i uzyskała największą 

ilość punktów. 
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e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 

łączna punktacja 

Kryteria oceny ofert dla zadania nr 3 

70 %  -  cena,     6 %    -  parametry techniczne,     24%   -  jakość 

 

 

ZADANIE NR 3 
Oferta nr 1 

Optotech Medical   

Sp. z o.o. Sp. k 

Envista  MX60 

Oferta nr 3 

ALCON POLSKA  SP. Z O.O. 

 

MN60MA, SN60WF 

Różnica refrakcji po 3 tygodniach  

wynosiła 

-0,55D, -0,70D, -0,5D 
Soczewka podlegała 

dalszej ocenie 

+0,55D, +0,70 D, 0,0 D 
-0,70D, -0,55D, 0,0 D 

Soczewka podlegała dalszej ocenie 

wartość brutto 120.960,00 164.430,00 

Punkty za cenę 70,00 pkt. 51,52 pkt. 
Wymagane soczewki: 

- od +12,5 D do +25,5 D-co pół dioptrii;  

- od  0 D do +12 D – co 1 dioptrię;     

- od +26 D do +30 D – co 1 dioptrię; 

+10D-+30D – co 0,5D 

0D-34D- co 1D 

-5D-+5D –co 1 D 

+6D-+30D –co 0,5 dioptrii 

za każdą dioptrię  

od -10D do -0,5D i  

od +30,5 D do +35D 
max. 15 pkt. 

4 dioptrie dodatkowe 

 

4 pkt.                     

5 dioptrii dodatkowych 

 

5 pkt.                  

Pkt. za par. techniczne 4,8 pkt 6,00 pkt 

Zmętnienie tylnej torby po upływie 1 

roku po zabiegu 
1% -PCO 

24,00 pkt. 

brak publikacji 

0,00 pkt. 

Łatwość fałdowania i 

wszczepiania za pomocą 

aplikatura 

3 pkt. 

 

3 pkt. 

 

Punkty za jakość 24,00.  pkt. 2,64 pkt. 

Suma  

 

98,80 pkt.  60,16 pkt. 

 

 

ZADANIE NR 4 
  

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

Oferta 5: ALCON POLSKA  SP. Z O.O. 

UL. MARYNARSKA 15 

02-674 WARSZAWA 

Cena oferty brutto- 1.404,00  zł. 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  

z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania odrzucono 0 ofert. 

d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 

Oferta 5: ALCON POLSKA  SP. Z O.O. 

UL. MARYNARSKA 15 

02-674 WARSZAWA 

Cena oferty brutto- 1.404,00  zł. 
Uzasadnienie wyboru –oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów i uzyskała największą 

ilość punktów. 
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e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 

łączna punktacja 

Kryteria oceny ofert w zadaniu nr  4 

94 % -  cena,     6 %   -  parametry techniczne  
 

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 

łączna punktacja 

 
 

Parametry oceniane 

Oferta nr 5 

ALCON POLSKA  SP. Z O.O. 

MT A4U0 

wartość brutto 1.404,00   

Punkty za cenę 

 

94,00 pkt.  

Soczewki wymagane 

od +12 D do +25 D 

+5 do + 30 co 1 D 

 

za każdą dioptrię  

od 0D do +11,5D  

max. 15 pkt. 

7 dioptrii dodatkowych 

 

7 pkt. 

Pkt. za par. techniczne 6,00 pkt 

suma 100,00 pkt 

 

 

ZADANIE NR 5 
  

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

 

Oferta 1 :  Optotech Medical  Sp. z o.o. Sp. k 

ul. Św. Barbary 18 

32-020 Wieliczka 

Cena oferty brutto- 129.600,00 zł. 

Oferta 6 : CARL ZEISS Sp. z o.o. 

ul. Naramowicka 76 

61-622 Poznań 

Cena oferty brutto-  139.968,00 zł. 
 

b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  

z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 

 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania odrzucono 0 ofert. 

 

d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 

 

Oferta 6 : CARL ZEISS Sp. z o.o. 

ul. Naramowicka 76 

61-622 Poznań 

Cena oferty brutto-  139.968,00 zł. 
Uzasadnienie wyboru –oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów i uzyskała największą 

ilość punktów. 
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e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 

łączna punktacja 

 

Kryteria oceny ofert dla zadania nr 5 

70 %  -  cena,     6 %    -  parametry techniczne,     24%   -  jakość 

 

 

ZADANIE NR 5 
Oferta nr 1 

Optotech Medical   

Sp. z o.o. Sp. k 

Incise MJ 14 

Oferta nr 3 

Carl Zeiss Sp. z o.o. 

 

CT ASPINA 409M 

Różnica refrakcji po 3 tygodniach  

wynosiła  

+0,5D, -0,55D, +0,5 D 
Soczewka podlegała dalszej 

ocenie 

+0,55D, -0,65D, +0,5 D 
Soczewka podlegała dalszej 

ocenie 

wartość brutto 129.600,00 139.968,00 

Punkty za cenę 70,00 pkt. 64,82 pkt. 
Wymagane soczewki: 

- od +12,5 D do +25,5 D-co pół dioptrii;  

- od  0 D do +12 D – co 1 dioptrię;     

- od +26 D do +30 D – co 1 dioptrię; 

+10D-+30D-co pół 

dioptrii 

0D-+30D-co 1 D 

 

+10D-+30D-co pół 

dioptrii 

0D-+10D-co 1 D 

+30D-+32D –co 1 D 

za każdą dioptrię  
od -10D do -0,5D i  
od +30,5 D do +35D 
max. 15 pkt. 

0 dioptrii dodatkowych  2 dioptrie dodatkowe  

Pkt. za par. techniczne 0,00 pkt 6,00 pkt 

Zmętnienie tylnej torby po upływie 1 roku 

po zabiegu 

 

brak recenzowanych 

publikacji 

 

                             0,00 pkt. 

publikacje nie są  

recenzowane  

 

                             0,00 pkt. 

Łatwość fałdowania  

 

                          3,00 pkt. 

 

                                  3 pkt. 

 

Punkty za jakość 24,00 pkt. 24,00 pkt. 

Suma  

 

94,00 94,82 

 
 

Zamawiający informuje, że umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną zawarte : 

-  po dniu 14.01.2016 r.- na realizację zadania nr 1 i 4 

-  po dniu  23.01.2016 . r.- na zadania nr 2,3,5 

 

Informację otrzymują wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty na ww. zadania. Informacja o 

wyborze ofert została również zamieszczona na stronie internetowej SPSK Nr 2 PUM oraz na 

tablicy ogłoszeń.       

 

   Z poważaniem 

  

 

Barbara Turkiewicz 

 

 

       DYREKTOR SPSK - 2  


