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Znak sprawy: ZP/220/96/17                Szczecin, dn. 11 stycznia 2018 r 
 
w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wkładów i drenów do strzykawki 
automatycznej  DH 

 
 

ZAWIADOMIENIE  O  ROZSTRZYGNI ĘCIU POSTĘPOWANIA 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający (dalej „PZP”)  
zawiadamia, że dokonano rozstrzygnięcia w/w postępowania. 
     Zadanie 1 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty 
Oferta nr 1 – UNITRANS M. i W. FIJAŁ Spółka Jawna ul. Borsucza 9 05-410 Józefów-Michalin 
Oferta nr 2 – Asclepios S.A. ul. Hubska 44 50-502 Wrocław  
Oferta nr 3 – ALTERIS S.A. ul. Ceglana 35 40-514 Katowice 
Oferta nr 4 – NTM-MED S.C. ul. Wyszyńskiego 154B/1 66-400 Gorzów Wielkopolski 

 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców  
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 2 oferty tj. 
Oferta nr 3 – ALTERIS S.A. ul. Ceglana 35 40-514 Katowice 
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie załączył do oferty oraz nie uzupełnił na wezwanie Zamawiającego oświadczenia 
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta strzykawki automatycznej OPTIVANTAGE DH (dalej 
„urządzenie”) potwierdzającego że oferowane wyroby są kompatybilne z urządzeniem. 
Zamawiający wprowadzając wymóg złożenia wskazanego oświadczenia brał w szczególności pod uwagę dobro i zdrowie 
pacjentów oraz zapisy instrukcji urządzenia, w której producent wymienia kompatybilne strzykawki. Lekarze będący 
użytkownikami wyrobów złożyli również oświadczenie w którym podali, że stosowanie niekompatybilnych zamienników 
może powodować szereg problemów diagnostycznych lub kosztownych awarii urządzenia wymieniając jako przykłady 
m.in. blokowanie, ścieranie oraz wymiana głowicy, zarysowanie i korozja frontplata, utrata środka kontrastowego. 
Uzasadnienie prawne: oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ponieważ jej treść nie odpowiada treści 
siwz. 

 
2.Oferta nr 4 – NTM-MED S.C. ul. Wyszyńskiego 154B/1 66-400 Gorzów Wielkopolski 
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie załączył do oferty oraz nie uzupełnił na wezwanie Zamawiającego oświadczenia 
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta strzykawki automatycznej OPTIVANTAGE DH (dalej 
„urządzenie”) potwierdzającego że oferowane wyroby są kompatybilne z urządzeniem. 
Zamawiający wprowadzając wymóg złożenia wskazanego oświadczenia brał w szczególności pod uwagę dobro i zdrowie 
pacjentów oraz zapisy instrukcji urządzenia, w której producent wymienia kompatybilne strzykawki. Lekarze będący 
użytkownikami wyrobów złożyli również oświadczenie w którym podali, że stosowanie niekompatybilnych zamienników 
może powodować szereg problemów lub kosztownych awarii wymieniając jako przykłady m.in. blokowanie, ścieranie oraz 
wymiana głowicy, zarysowanie i korozja frontplata, utrata środka kontrastowego. 
Uzasadnienie prawne: oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ponieważ jej treść nie odpowiada treści 
siwz. 

 
 
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez 
wykonawcę: 
Oferta nr 1 – UNITRANS M. i W. FIJAŁ Spółka Jawna ul. Borsucza 9 05-410 Józefów-Michalin 
Cena oferty brutto: 602262,00 PLN. Termin dostawy 1 dzień roboczy. Termin płatności 60 dni. 
Uzasadnienie wyboru  – Oferta najkorzystniejsza pod względem kryteriów przyjętych do oceny. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja 

Wykonawca Liczba pkt w 
kryterium - 

Termin dostawy 
wyrobów w 

Termin płatności  
- 20 %. RAZEM 
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cena  
– 60% 

dniach roboczych 
 – 20% 

 

Oferta nr 1 – UNITRANS M. i W. 
FIJAŁ Spółka Jawna ul. Borsucza 9 
05-410 Józefów-Michalin 
 

60 20 20 100 

Oferta nr  2 – Asclepios S.A. ul. 
Hubska 44 50-502 Wrocław  
 

55,99 4 20 79,99 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisania po dniu 16 stycznia 2018r. 
  
        
Informacj ę otrzymują Wykonawcy, którzy złożyli oferty. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  
zostanie również zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń. 

 
  Z poważaniem    
 
    DYREKTOR 

  Samodzielnego Publicznego 
  Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie 

 
           Marcin Sygut 

              (Podpis w oryginale)           
  

 


