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Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
PUM w Szczecinie 

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

Tel. 91 466 10 86 do 88 fax. 91 466 11 13. 
 

Szczecin, dn. 04.05.2016 r. 

znak sprawy: ZP/220/15/16                                              

 
w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa stentgraftów do aorty 
brzusznej i piersiowej oraz łat z osierdzia wołowego i siatek przepuklinowych 

 
 

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 w zakresie zadania 3 i 4. 
 

Zadanie 3 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 1- Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa  
Oferta nr 5 – ARTERIAE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Jaracza 
19 90-261 Łódź   
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 ofertę została uznana oferta złożona  
przez wykonawcę: 
Oferta nr 1- Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa  
 
Cena oferty brutto: 108518,40 PLN. Termin płatności faktury– 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 
cena – 95% 

Termin płatności 
faktury – 5% SUMA 

Oferta nr 1- Baxter Polska Sp. z o.o. ul. 
Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa  
 

95 5 100 

Oferta nr 5 – ARTERIAE Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. 
Jaracza 19 90-261 Łódź   
 

78 5 83 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 14.05.2016r. 
 

  Zadanie 4 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 2 - Peters Surgical Polska Sp. z o.o. ul. Wenecka 12 03-244 Warszawa 
Oferta nr 6 – Bard Poland Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 7B 02-677 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: 
Oferta nr 6 – Bard Poland Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 7B 02-677 Warszawa  
Uzasadnienie faktyczne: przedmiotem zamówienia na zadaniu 4 była dostawa statek przepuklinowych 
trójwymiarowych w różnym rozmiarze w ilości 40 sztuk przez okres 24 miesięcy. Wykonawca dokonał 
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samodzielnie podziału podanej ilości na odpowiednio 15, 15 i 10 sztuk w zależności od wymiarów 
wymaganych przez Zamawiającego podając jednocześnie ceny dla podanych przez siebie ilości. 
Zamawiający wymagał złożenia oferty na dostawy przez 24 miesiące 40 sztuk siatek ze wskazaniem jednej 
ceny. 
Uzasadnienie prawne: oferta została odrzucona jako nie zgodna z siwz ponieważ jej treść nie odpowiada 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona  
przez wykonawcę: 
Oferta nr 2- Peters Surgical Polska Sp. z o.o. ul. Wenecka 12 03-244 Warszawa   
 
Cena oferty brutto: 6912,00 PLN. Termin płatności faktury– 60 dni. 
Uzasadnienie wyboru  – Oferta zgodna z treścią siwz. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w 
postępowaniu. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna 
punktacja 

Wykonawca 
Liczba pkt 

w kryterium 
cena – 95% 

Termin płatności 
faktury – 5% SUMA 

Oferta nr 2- Peters Surgical Polska Sp. z o.o. ul. 
Wenecka 12 03-244 Warszawa   
 
 

95 5 100 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 14.05.2016r. 
 
 

Informację 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 SPSK-2/   


