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Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
PUM w Szczecinie
Dzial Zam6wieri Publicznych
Al. Powstafi c6w Wielkopolskich 7 2,
7O-LLL Szczecin
tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax.466 11 13
Szczecin, dn, 18,11,2015

Znak sprawy :
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Dotyczy: dostawa sprzqtu medycznego jerJnoraz,cwego uzytku oraz akcesori6w laboratoryjnych dla

SpSK-2,

ZAWIADOMIEN IE g\,|{TBORZE OFERTY NAJ KO RZYSTNIffi
Na prodstawie aft. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wie6 Publicznyclr ZamawiajEcy zawiadamia,
ze v/ prowadzonym postqpowaniu na dostawql sprzqtu medycznego jednorazowego uzytku oraz akcesori6w
laboratoryjnych dla SPSK-2 dokonano rozsttrzygni

Qci;r

ww" postqpowania,

ZADANIE NR 1

d-NizwvfruD,-ded4byi-edresr wvkonlrwcd,rry, ktr5rzv zlozvli ofertv:
Ofefta nr 4: Dutchmed PL Sp. Z c.o. ul. Szajnoclry 14 g5-738 Bydgoszcz

-O)w@uczeni

z postgpowania o udzielenie zam6wienia

z por;tQpowania nie wykluczono 2adnego wykonawcy
d_WykStelyey-Xt6ryE[

ofe

rty

zosta

ly

od rz u co n e :

z po$tqpowania nie odrzucono 2adnej

oferty

d) spros(!-wa2nych ofert za najkorzvstniejszA zor;tala uznana ofefta nr 4 zlo2ona

przerz wvKonawcQ:

Oferta nr 4: Dutchmed PL Sp. z o.o. ul, Szajnochy 14 85-739 Byogoszcz
eenil oferW: 133.380,00 zl
Uzasadnienie wyboru: oferta nr 4 jest jedynq;:loi:on4 wa2nq ofertq.
!:) streszczenie ocenv i por6wnanita zlozon]'ch vva;'4ych ofert wraz z punktaciE w ka2dvm kryterium oraz laczna
zunKtacja
Liczba pkt
'w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium
termin dostawy zam6wie6

95o/o

czastkowvch 5%

95,00

5,00

Informacjq otayma Wykonawca, ktory zlo2yl oferilQ, Informacja

o wyborze oferty

tEczna
punktacja
100,00

najkorzystniejszej zostanie

rowniez zarnieszczona na stronie internetowej SFSK-2 oraz na tablicy ogloszef. Umowa z wybranym wykonawcq
zostanie zawafta po dniu 18.11.2Ct15 r,

;ZADANIE NR 2
el_NtZUV{UrnD.SLCdabV_LAdfe$r wykonawc6,w. ktiirzy zlozvli oferty:

Oferta nr 1: Fresenius Medical Care Polskil S,l\" ul. Krzywa 13 60-118 pozna6
lD_U0&Snaf_vly-KdEyzeslaX_UrykUczeni zlrostr;E>wania o udzielenie zam6wienia

z postQpowania nie wykluczono 2adnego w,[konawcy

e)fUlOlawey-K{nyeh pfeilg.zOslalv

od rzlrcon,e

:

z postqpowania nie odrzucono 2adnej ol'erty
gl) spoSr6d waznych

ofert za naikorzystniejsz4;tos

oferta nr 1: Fresenius Medicalcare Polskia si.A. ul, Krzvwa

z wvkonawcq:
13 60-118 poznafi

Cena ofertv: 254.060,00 zl

Uzasadnienie wyboru: oferta nr

1

jest jedyn4 zlo.,2onqwa2n4 oferta"

zunltacia
Liczba pkt w kryterium
termin dostawy zam6wiefi

Wykonawcer

Fresenius Medical Care Polska S.A,.
Poznari

Informacjq otrzyma Wykonawca, kt6ry zlo2yl ofeftq. Informacja

o wyborze oferty

najkorzystniejszej zostanie

rowrllez zamieszczona na stronie internetowej SPSIG2 oraz na tablicy ogloszefi. Umowa z wybranym wykonawcq
zostanie zawafta po dniu 18.11,2015 r.

ZADANIE NR 3

) N azwy (flfmy),_SLedZibyj_adres'y wvkon?wci,u1 ktr5rzv zlozvl i ofeftv :
Ofefta nr 6: Bard Poland Sp. z o,o. ul. Cyberneb,lki 9 02-677 Warszawa

A

tl-yrfK@uczen

i z-postgpowa

ni

a o udzielen ie

za m6wi en i a

z po:;tqpowania nie wykluczono 2adnego wykonawcy

SJ_WVk@:alv

od rzu con e :

z pos;tqpowania nie odrzucono i:adnej

oferty

Oferta nr 6: Bard Poland Sp. z o.o. ul, Cybernety,ki 9 02-677 Warszawa
Cena ofertv: 9.784"00 zl
Uzas;adnienie wyboru: oferta nr 6 jest jedynq zzloi:.onqwaznE oferta"
punktaqja
Liczba pkt
Nr

6

Wykonawca

'w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium
termin dostawy zam6wief

95o/o

czastkowvch 570

95,00

5,00

Bard Poland Sp. z o.o., Warszawa

Informacjq otrzyma Wykonawca, ktory zllo2yl ofertQ. Informacja

o wyborze oferty

t-qczna

punktacja
100,00

najkorzystniejszej zostanie

rowniez zarnieszczona na stronie interneto'wej S[)SK-2 oraz na tablicy ogloszeri, Umowa z wybranym wykonawcq
zostanie zawarta po dniu 18.11.20t15 r,

:zi.lDANrE NR 4
et)

Na@r

wkonawc6'w. ktcirzv zlo2vli ofertv:

Oferta nr 5: Covidien Polska Sp. z o.o. ul. Polna 11 00-633 Warszawa
-tD_UAt ko n a WSy-Kqzy_zestall__Urykll:

cze n i z1r

ostriE@

z postQpowania nie wykluczono 2adnegro wr[konawcy

E)rqXOnalyey,_kt6ryEh_qfe&ZSslalv
z postQpowania

od rzucon,:

:

nie odrzucono 2adnej ol'er$t

el)spo6rod-@;24;lostal,a

uznana

oferta nr 5 zlozona przez wyKonawcQ:

Ofefta nr 5: Covidien Polska Sp. z o.o" ul" polna 11 00-633 Warszawa
Cenar oferW: 22.68O,00 zl
Uzasadnienie wyboru: ofefta nr

5 jest jerdynl zlo2onqwa2nq ofertq.

pu!.lceqra
Liczba pkt
Nr

w kryterium cena

Wykonawca

ofedy

95o/o

Covidien Polska So, z o.o.

5

Liczba pkt w kryterium
termin dostawy zam6wie6
czastkowvch

95,00

Informacjq otrzyma Wykonawcq,Gir:lo2yl

5olo

5,00

ofett

t4czna
punktacja
100,00

ffi

r6wniez zamieszczona na stronie internetowej slPSlG2 oraz na tablicy ogloszefi.
Umowa z wybranym wykonawcq
zostanie zawafta po dniu 18.11.2015 r.

zA

Ni
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a)

y wvkonarWei,ul ktr

a Janachowsrka Al,
5 Szczec n
Ofefta nr 3: Przedsiqbiorstwo Techniczno-Handl,cwe,,Chemland" Zbigniew Baftczak ul. Uslugowa

3

73-1 10 Stargard Szczeciriski

z pos;tqpowania nie wykluczono 2adnego wykonawcy

+UVIffe!rySV, ktqyeh_qfe ftyzAs! a lv

od rzu co n e :

z postqpowania odrzucono 1 oferftq:

ofeflla

nr 3:

Przedsiqbiorstwo Technriczno-llandlowe ,,Chemland" Zbigniew Baftczak

ul,

Uslugowa

3

73-1 10 Stargard Szczecifiski

Uzasiadnienie faktyczne:
Zgodnie z pkt

III

sIWZ Zamawiaiqcy wyrragal

vu ziadaniu nr 5 zaoferowania wyrob6w medycznych w poz, 3-10
14. Wykonawca zaoferowal wyroby mt:dyczne r6wnie2 w poz, 11 i 13. ponadto w pozycjach
11 i 13
wykcrnawca zaoferowal opakowanie zawierajqce 500 szt. wyrobu, podczas gdy Zamawiajqcy
wymagal

i

oraz 12

w

kazdel

z tych pozytji opakowari zawierajqcych 1,000 s:zt.

Tym samym tre56 oferty Wykonawcy nie oclpor,rriarla treSci SIWZ.

Uzasadnienie prawne: ofefta ;zostala odrzucona na podstawie aft. 89 ust 1 pkt

z pzp poniewaz jej

tre5i

nie odpowiada tre6ci SIWZ,

ofefl:a nr 2: Haaftim Anna Monika Janachowslca Al. piast6w 427t-06s szczecin
Cena oferW: 53.883.37 zl
lJlzas'adnienie wyboru: ofefta nr 2 jest jedynil zlozonq wazna ofertq,

e) stn?szezquc-aGny-l-parawrlani! zlozonvch waznyeh ofert wraz z punktac

n krvterium oraz laczna

punktq_cjq

Liczba pkt

Wykonawca

w kfierium cena

Liczba pkt w kryterium
termin dostawy zam6wieri

95o/o

Haartim Anna Monika Janarchowska,
Szczecin

95,00

Infornracjq otrzymajq wykonawcy, kt6rzy :zlo2yli ofertq, Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
zostanie
rdwnir:z zaffieszczona na stronie internetolvej lSPliK-2 oraz na tablicy ogloszeri, Umowa z wybranym
wykonawcq

zostanie zawafta po dniu 23.11,20115 r,

zAp4\j[rE 61 UNTEWAzNTON E
Uzasadnienie faktyczne: na z:adanie nr 6 nie zlozono 2adnej oferty niepodlegajelcej odrzuceniu.
w zwiqzku
z powy2szym uniewaznienie postqpowania w zakesie tego zadaniajest w pelni uzasadnione
i konieczne,
uzasadnienie prawne: na podstawie art,93 urst. l pkt 1 ustawy zdnia2g stycznia 2004 r, prawo

zam6wieri

publicznych.

Z powa2aniem

Szpitala. Klinicznag+

lek. med.

