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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. 25-03-2014r. 
znak sprawy: ZP/220/22/14 

 
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest: 
1.dostawa materiałów zużywalnych do wykonywania  biopsji gruboigłowej gruczołu piersiowego 
wspomaganej próżnią pod kontrolą RTG kompatybilnych z urządzeniem Mammotome 
 2.dzierżawa urządzenia do wykonywania biopsji gruboigłowej gruczołu piersiowego 
wspomaganej próżnią pod kontrolą USG wraz z dostawą materiałów zużywalnych  
  
  Wykonawcy biorący  
   udział w postępowaniu 
 
 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 2 – Devicor Medical Poland Sp. z o.o. ul. Karmelicka 27 31-131 Kraków  
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców tj: 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 0 ofert. 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 2 – Devicor Medical Poland Sp. z o.o. ul. Karmelicka 27 31-131 Kraków  
 
Cena oferty brutto: 142 236,00 zł 

Uzasadnienie wyboru oferty – oferta złożona jako jedyna na zadanie 1. Wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. Oferta jest zgodna z siwz.  
e) streszczenie oceny i porównania ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z punktacją 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 
2 100 

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 26-03-
2014r 

Zadanie 2 

a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 1 – Bard Poland Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 7B 02-677 Warszawa  
Oferta nr 2 – Devicor Medical Poland Sp. z o.o. ul. Karmelicka 27 31-131 Kraków  
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców tj: 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
w postępowaniu odrzucono 1 ofertę. 
Oferta nr 1 – Bard Poland Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 7B 02-677 Warszawa  
 
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca zaoferował igłę do biopsji, która nie posiada dwóch 
współbieżnych kanałów ssących. Zamawiający wymagał oraz potwierdzał to także w udzielonych 
wyjaśnieniach nr 1 z dnia 28-02-2014r (pytanie 6) aby oferowane igły posiadały dwa współbieżne 
kanały ssące.  
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Wykonawca nie podał również numeru katalogowego w formularzu cen jednostkowych 
odpowiadającego rozmiarowi 12G lub 11G , których  wymagał Zamawiający a wyjaśnienie oferty lub 
jej uzupełnienie o brakujące numery prowadziło by do niedozwolonej zmiany treści oferty. 
 
Uzasadnienie prawne: oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ponieważ jej treść nie odpowiada treści siwz. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 2 – Devicor Medical Poland Sp. z o.o. ul. Karmelicka 27 31-131 Kraków  
 
Cena oferty brutto: 138 780,00 zł  
Uzasadnienie wyboru oferty – Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta jest 
zgodna z siwz.  
e) streszczenie oceny i porównania ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z punktacją 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena-100% 
2 100 

f) rozstrzygnięcie postępowania: 
 
Postępowanie na zadaniu 2 zostało unieważnione. 
 
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający opisując przedmiot zamówienia naruszył art. 7 ustawy PZP 
poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, który eliminował ze złożenia oferty Wykonawcę 
–Bard Poland Sp. z o.o. z/s w Warszawie oferujący wyrób spełniający jego potrzeby tj. oferujący igłę 
do biopsji z jednym kanałem ssącym. Brak wiedzy i należytej staranności Zamawiającego 
spowodował, iż odrzuceniu podlegała oferta najtańsza, która spełnia wymagania Zamawiającego co do 
potrzeb, ale nie spełnia wymagań formalnych co do opisu przedmiotu zamówienia zawartego w siwz. 
Uzasadnienie prawne: postępowanie na zadaniu 2 unieważniono na podstawie art. 93 ust 1 pkt 6 
ustawy PZP, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca że wykonanie zamówienia 
nie leży w interesie publicznym. 
 
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 /        


