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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. 04-02-2014r. 

Znak sprawy: ZP/220/117/13 

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa zestawów do pomiaru 
rzutu serca metodą PICCO, żeli medycznych oraz innych wyrobów medycznych jednorazowego 
użytku 
  
 
 
 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.  

 
Zadanie 1 

a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 9 – PULSION Poland Sp. z  o.o. ul. Krakowskie Przedmieście 47/51 lok 412 00-071 
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 – PULSION Poland Sp. z  o.o. ul. Krakowskie Przedmieście 47/51 lok 412 00-071 
Warszawa  
 
Cena oferty brutto 204012,00 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 

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu  10-02-
2014r 

 Zadanie 2  
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 4 – POLMIL Sp. z o.o. ul. ks. J. Schulza 1 85-315 Bydgoszcz  
Oferta nr 6 – Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „Zarys” Sp. z o.o.  ul. Pod 
Borem 18 41-808 Zabrze    
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 – Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „Zarys” Sp. z o.o.  ul. Pod 
Borem 18 41-808 Zabrze  
 
Cena oferty brutto 26308,80 zł  
Uzasadnienie wyboru oferty – Oferta najkorzystniejsza pod względem ceny tj. kryterium przyjętego 
do oceny ofert. 
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e) streszczenie oceny i porównania ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z punktacją 
Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 

4 92 
6 100 

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu  10-02-
2014r 
      Zadanie 3 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 4 – POLMIL Sp. z o.o. ul. ks. J. Schulza 1 85-315 Bydgoszcz  
Oferta nr 6 – Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „Zarys” Sp. z o.o.  ul. Pod 
Borem 18 41-808 Zabrze    
  
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 – POLMIL Sp. z o.o. ul. ks. J. Schulza 1 85-315 Bydgoszcz  
 
Cena oferty brutto 2160,00 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% 
4 100 
6 98 

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu  10-02-
2014r 

Zadanie 4 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Brak ofert 
b) rozstrzygnięcie postępowania 
Postępowanie na zadaniu nr 4 zostało unieważnione 
Uzasadnienie faktyczne: na zadanie 4 nie złożono ofert 
Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy PZP ponieważ nie złożono żadnej 
oferty nie podlegającej odrzuceniu. 

Zadanie 5 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Brak ofert 
b) rozstrzygnięcie postępowania 
Postępowanie na zadaniu nr 5 zostało unieważnione 
Uzasadnienie faktyczne: na zadanie 5 nie złożono ofert 
Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy PZP ponieważ nie złożono żadnej 
oferty nie podlegającej odrzuceniu. 

Zadanie 6 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Brak ofert 
b) rozstrzygnięcie postępowania 
Postępowanie na zadaniu nr 6 zostało unieważnione 
Uzasadnienie faktyczne: na zadanie 6 nie złożono ofert 
Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy PZP ponieważ nie złożono żadnej 
oferty nie podlegającej odrzuceniu. 
      Zadanie 7 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 3 – Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna 
ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź         
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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 – Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna 
ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź         
 
Cena oferty brutto 64735,20 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 

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu  10-02-
2014r 

      Zadanie 8 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 10 – BiaMediTek Sp. z o.o. ul. Składowa 12 15-399 Białystok  
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 – BiaMediTek Sp. z o.o. ul. Składowa 12 15-399 Białystok  
 
Cena oferty brutto 17496,00 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 10-02-2014r, 
          Zadanie 9 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Brak ofert 
b) rozstrzygnięcie postępowania 
Postępowanie na zadaniu nr 6 zostało unieważnione 
Uzasadnienie faktyczne: na zadanie 6 nie złożono ofert 
Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy PZP ponieważ nie złożono żadnej 
oferty nie podlegającej odrzuceniu. 
         Zadanie 10 

a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
oferta nr 2 - Coloplast Sp. z o.o. ul. Leszno 12 01-192 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 2 - Coloplast Sp. z o.o. ul. Leszno 12 01-192 Warszawa 
 
Cena oferty brutto 12431,06 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 
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Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 
2 100 

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu  10-02-
2014r 

 
Zadanie 11  

a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 6 – Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „Zarys” Sp. z o.o.  ul. Pod 
Borem 18 41-808 Zabrze  
Oferta nr 7 – Beryl Med. Ltd. 1ST FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE, LONDYN, ANGLIA W1F 
7PP  
Oferta nr 8 – Advance Europe Sp. z o.o. Biuro Techniczno-Handlowe ul. Skrzetuskiego 30/3 02-
726 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 1 ofertę tj.  
Oferta nr 8 – Advance Europe Sp. z o.o. Biuro Techniczno-Handlowe ul. Skrzetuskiego 30/3 02-
726 Warszawa  
 
Uzasadnienie faktyczne: zestawy do opłucnej oferowane przez Wykonawcę nie charakteryzują się 
bezpieczeństwem użycia. Po otwarciu opakowania jednostkowego elementy składowe zestawu 
wysypują się w nie kontrolowany sposób co w skrajnym przypadku może spowodować kontakt 
każdego z elementów z nie sterylną powierzchnią (np. podłogą). 
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 uznano ofertę złożona przez 
wykonawcę: 
Oferta nr 6 – Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „Zarys” Sp. z o.o.  ul. Pod 
Borem 18 41-808 Zabrze  
 
Cena oferty brutto 30375,00 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% 
6 100 
7 94 

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu  10-02-
2014r  
 

Zadanie 12 
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 1 – Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl    
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 – Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl   
 
Cena oferty brutto 4320,00 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% 
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1 100 
Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu  10-02-
2014r  

 
 

Zadanie 13  
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 3 – Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna 
ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź  
Oferta nr 5 – Medox Robert Łupicki ul. Polna 2B 78-320 Połczyn Zdrój  
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 3 – Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna 
ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź  
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca zaoferował obwody oddechowe zapakowane folia-folia. 
Zamawiający wymagał opakowania folia-papier. 
Uzasadnienie prawne:  oferta na zadaniu 13 została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 
ustawy PZP ponieważ jej treść nie odpowiada treści siwz 
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożona przez 
wykonawcę: 
Oferta nr 5 – Medox Robert Łupicki ul. Polna 2B 78-320 Połczyn Zdrój  
 
Cena oferty brutto  70 368,48 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% 
5 100 

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu  10-02-
2014r  
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 -2 /        


