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                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM 
Dział Zamówień Publicznych 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax 466 11 13  

     
       Szczecin, dn. 14.06.2016 r. 

Znak Sprawy: ZP/220/49/16 

Dotyczy: postępowania na dostawę odczynników do zakładania, prowadzenia i ukończenia 
hodowli komórkowych in vitro oraz odczynników do diagnostyki zakażeń Treponema pallidum 
 

 
Zawiadomienie  o  wyborze  ofert  najkorzystniejszych  

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu na dostawę odczynników do 
zakładania, prowadzenia i ukończenia hodowli komórkowych in vitro oraz odczynników do 
diagnostyki zakażeń Treponema pallium dla SPSK-2 PUM w Szczecinie dokonano 
rozstrzygnięcia w/w postępowania.      

 
ZADANIE NR 1 

 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
 
Oferta 3:  
CytoGen  - Polska Sp. z o.o. 
Ul. S. Kuropatwińskiej 2 
95-100 Zgierz 
Cena oferty brutto –50.160,90 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 7 dni roboczych 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 oferty. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 3:  
CytoGen  - Polska Sp. z o.o. 
Ul. S. Kuropatwińskiej 2 
95-100 Zgierz 
Cena oferty brutto –50.160,90 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 7 dni roboczych 
Uzasadnienie wyboru –oferta była jedyna i uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz 
największą ilość punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 
Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
3 CytoGen  - Polska Sp. z o.o. 

 
 

95,00 
 

5,00 100,00 
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ZADANIE NR 2 

 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
 
Oferta 1:  
Biomedica Poland Sp. Z o.o. 
Ul. Raszyńska 13 
05-500 Piaseczno  
Cena oferty brutto-     33.696,00 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
Oferta 2:  
Euroimmun Polska  Sp. Z o.o. 
Ul. Widna 2a 
50-543 Wrocław 
Cena oferty brutto-     17.146,08 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 7 dni roboczych 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 1 ofertę 
Oferta 1:  
Biomedica Poland Sp. Z o.o. 
Ul. Raszyńska 13 
05-500 Piaseczno  
Cena oferty brutto-     33.696,00 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
Uzasadnienie prawne:  art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy PZP, gdyż treść oferty jest niezgodna z treścią  
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Uzasadnienie  faktyczne:   W dniu 10czerwca 2016 r. Wykonawca Biomedica Poland Sp. z o.o. 
został poproszony o wyjaśnienie czy oferowane zestawy do diagnostyki przeciwciał Treponema 
pallidum w klasie IgG i IgM  zawierają wymagany przez Zamawiającego i określony w SIWZ 
panel antygenów TpN47, tmpA, p22, TpN17 i TpN15  oraz jakie antygeny zawierają  natywne czy 
rekombinowane. Wykonawca odesłał e-mailem informację, że ze względów merytorycznych 
nie będzie wnosił odpowiedzi i że nie spełnia „warunku”. 
W związku z powyższym Zamawiający nie może uznać oferty Wykonawcy za spełniającą warunki określone w 
SIWZ i przyjąć oferty Wykonawcy do dalszej oceny. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
 
Oferta 2:  
Euroimmun Polska  Sp. Z o.o. 
Ul. Widna 2a 
50-543 Wrocław 
Cena oferty brutto-     17.146,08 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 7 dni roboczych 
Uzasadnienie wyboru –oferta była jedyna nie podlegająca odrzuceniu i uzyskała najkorzystniejszy bilans 
przyjętych kryteriów oraz największą ilość punktów. 
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e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 
Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
2 Euroimmun Polska  Sp. Z o.o. 

 
95,00 5,00 

100,00 

 
 

 
Zamawiający informuje, że umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną  zawarte w 
następujących terminach: 
- po dniu  14.06.2016 r.  w zakresie zadania nr 1, 
- po dniu  20.06.2016 r.  w zakresie zadania nr 2. 
 
 
Informację otrzymują Wykonawcy, którzy złożyli oferty. Informacja o wyborze ofert 
najkorzystniejszych została również zamieszczona na stronie internetowej SPSK Nr 2 PUM oraz 
na tablicy ogłoszeń.       

 
 
 
   Z poważaniem 
 
 
 
 
 
  Dyrektor SPSK-2  


