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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 
 

znak sprawy: ZP/220/73/15        Szczecin, dnia 29.10.2015r
                                                         

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyrobów medycznych 
jednorazowego użytku do wykonywania procedur medycznych w hemodynamice  

 
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- Balton Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7/14 00-496 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 ofertę została uznana oferta złożona przez 
wykonawcę: 
Oferta nr 1- Balton Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7/14 00-496 Warszawa  
 
Cena oferty brutto: 406080,00 zł. Termin dostawy zamówień cząstkowych – 3 dni. 
Uzasadnienie wyboru – oferta złożona jako jedyna w postępowaniu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta 
jest zgodna z siwz. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja 

Wykonawca 

Liczba pkt w 
kryterium 

cena – 95% 

Termin 
dostawy 

zamówień 
cząstkowych – 

5% 

SUMA 

Oferta nr 1- Balton Sp. z o.o.ul. Nowy Świat 7/14 00-496 
Warszawa  
 

95 5 100 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 29.10.2015r. 
 

Zadanie 2 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 1- Balton Sp. z o.o.ul. Nowy Świat 7/14 00-496 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 ofertę została uznana oferta złożona przez 
wykonawcę: 
Oferta nr 1- Balton Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7/14 00-496 Warszawa  
 
Cena oferty brutto: 815400,00 zł. Termin dostawy zamówień cząstkowych – 3 dni. 
Uzasadnienie wyboru – oferta złożona jako jedyna w postępowaniu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta 
jest zgodna z siwz. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja 

Wykonawca 

Liczba pkt w 
kryterium 

cena – 95% 

Termin 
dostawy 

zamówień 
cząstkowych – 

5% 

SUMA 
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Oferta nr 1- Balton Sp. z o.o.ul. Nowy Świat 7/14 00-496 
Warszawa  
 

95 5 100 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 29.10.2015r. 
Zadanie 3 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 4- Boston Scientific Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 80 00-175 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 ofertę została uznana oferta złożona przez 
wykonawcę: 
Oferta nr 4- Boston Scientific Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 80 00-175 Warszawa     
 
Cena oferty brutto: 680400,00 zł. Termin dostawy zamówień cząstkowych – 1 dzień. 
Uzasadnienie wyboru – oferta złożona jako jedyna w postępowaniu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta 
jest zgodna z siwz. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja 

Wykonawca 

Liczba pkt w 
kryterium 

cena – 95% 

Termin 
dostawy 

zamówień 
cząstkowych – 

5% 

SUMA 

Oferta nr 4- Boston Scientific Polska Sp. z o.o. Al. Jana 
Pawła II 80 00-175 Warszawa     
 

95 5 100 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 29.10.2015r. 
Zadanie 4 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 7- Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 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 ofertę została uznana oferta złożona przez 
wykonawcę: 
Oferta nr 7- Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa  
 
Cena oferty brutto: 1665360,00 zł. Termin dostawy zamówień cząstkowych – 3 dni. 
Uzasadnienie wyboru – oferta złożona jako jedyna w postępowaniu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta 
jest zgodna z siwz. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja 

Wykonawca 

Liczba pkt w 
kryterium 

cena – 95% 

Termin 
dostawy 

zamówień 
cząstkowych – 

5% 

SUMA 

Oferta nr 7- Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. 
Postępu 21B 02-676 Warszawa  
 

95 5 100 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 29.10.2015r. 
Zadanie 5 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 6 – ProCardia Medical Sp.  z o.o.  ul. Pileckiego 63 02-781 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 ofertę została uznana oferta złożona przez 
wykonawcę: 
Oferta nr 6 – ProCardia Medical Sp.  z o.o.  ul. Pileckiego 63 02-781 Warszawa  
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Cena oferty brutto: 2420820,00 zł. Termin dostawy zamówień cząstkowych – 5 dni. 
Uzasadnienie wyboru – oferta złożona jako jedyna w postępowaniu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta 
jest zgodna z siwz. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja 

Wykonawca 

Liczba pkt w 
kryterium 

cena – 95% 

Termin 
dostawy 

zamówień 
cząstkowych – 

5% 

SUMA 

Oferta nr 6 – ProCardia Medical Sp.  z o.o.  ul. 
Pileckiego 63 02-781 Warszawa  
 

95 5 100 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 29.10.2015r. 
 

Zadanie 6 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 4- Boston Scientific Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 80 00-175 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 ofertę została uznana oferta złożona przez 
wykonawcę: 
Oferta nr 4- Boston Scientific Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 80 00-175 Warszawa     
 
Cena oferty brutto: 768960,00 zł. Termin dostawy zamówień cząstkowych – 1 dzień. 
Uzasadnienie wyboru – oferta złożona jako jedyna w postępowaniu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta 
jest zgodna z siwz. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja 

Wykonawca 

Liczba pkt w 
kryterium 

cena – 95% 

Termin 
dostawy 

zamówień 
cząstkowych – 

5% 

SUMA 

Oferta nr 4- Boston Scientific Polska Sp. z o.o. Al. Jana 
Pawła II 80 00-175 Warszawa     
 

95 5 100 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 29.10.2015r. 
 

Zadanie 7 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 5- Biotronik Polska Sp. z o.o. ul. Murawa 12-18 61-655 Poznań     
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 5- Biotronik Polska Sp. z o.o. ul. Murawa 12-18 61-655 Poznań     
 
Cena oferty brutto: 850500,00 zł. Termin dostawy zamówień cząstkowych – 3 dni. 
Uzasadnienie wyboru – oferta złożona jako jedyna w postępowaniu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta 
jest zgodna z siwz. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja 

Wykonawca 

Liczba pkt w 
kryterium 

cena – 95% 

Termin 
dostawy 

zamówień 
cząstkowych – 

5% 

SUMA 

Oferta nr 5- Biotronik Polska Sp. z o.o. ul. Murawa 12-
18 61-655 Poznań     

95 5 100 
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Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 29.10.2015r. 
 

Zadanie 8 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 9- Comesa Polska Sp. z o.o. ul. Wolińska 4 03-699 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 ofertę została uznana oferta złożona przez 
wykonawcę: 
Oferta nr 9- Comesa Polska Sp. z o.o. ul. Wolińska 4 03-699 Warszawa  
     
Cena oferty brutto: 1137180,60 zł. Termin dostawy zamówień cząstkowych – 3 dni. 
Uzasadnienie wyboru – oferta złożona jako jedyna w postępowaniu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta 
jest zgodna z siwz. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja 

Wykonawca 

Liczba pkt w 
kryterium 

cena – 95% 

Termin 
dostawy 

zamówień 
cząstkowych – 

5% 

SUMA 

Oferta nr 9- Comesa Polska Sp. z o.o. ul. Wolińska 4 03-
699 Warszawa  
 

95 5 100 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 29.10.2015r. 
Zadanie 9 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 8 – Efmed Sp. z o.o. ul. Marynarki Polskiej 100 80-557 Gdańsk  
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 8 – Efmed Sp. z o.o. ul. Marynarki Polskiej 100 80-557 Gdańsk  
     
Cena oferty brutto: 239436,00 zł. Termin dostawy zamówień cząstkowych – 3 dni. 
Uzasadnienie wyboru – oferta złożona jako jedyna w postępowaniu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta 
jest zgodna z siwz. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja 

Wykonawca 

Liczba pkt w 
kryterium 

cena – 95% 

Termin 
dostawy 

zamówień 
cząstkowych – 

5% 

SUMA 

Oferta nr 8 – Efmed Sp. z o.o. ul. Marynarki Polskiej 
100 80-557 Gdańsk  
 

95 5 100 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 29.10.2015r. 
Zadanie 10 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 2- Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa   
Oferta nr 3 - HAMMERMED Medical Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
komandytowa ul. Kopcińskiego 69/71 90-032 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 



 5

d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez 
wykonawcę: 
Oferta nr 2- Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa   
     
Cena oferty brutto: 35640,00 zł. Termin dostawy zamówień cząstkowych – 2 dni. 
Uzasadnienie wyboru – oferta złożona jako jedyna w postępowaniu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta 
jest zgodna z siwz. 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna punktacja 

Wykonawca 

Liczba pkt w 
kryterium 

cena – 95% 

Termin 
dostawy 

zamówień 
cząstkowych – 

5% 

SUMA 

Oferta nr 2- Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. 
Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa   
 

95 5 100 

Oferta nr 3 - HAMMERMED Medical Polska spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 
ul. Kopcińskiego 69/71 90-032 Łódź 
 

61,47 2 63,47 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 09.11.2015r. 
 

Zadanie 11 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
brak ofert 
b) rozstrzygnięcie postępowania 
Postępowanie na zadaniu 11 zostało unieważnione 
Uzasadnienie faktyczne: na zadanie 11 nie złożono żadnej oferty 
Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu 
 
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/   


