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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. 18.09.2015 r. 

Znak sprawy: ZP/220/74/15 

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników 
chemicznych, kosmetyków oraz produktów biobójczych dla Klinik SPSK 2 PUM w Szczecinie 
 

 
ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERT  NAJKORZYSTNIEJSZY CH 

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu na dostawę odczynników 
chemicznych, kosmetyków oraz produktów biobójczych dla Klinik SPSK 2 PUM w Szczecinie 
dokonano rozstrzygnięcia w/w postępowania.      

 
ZADANIE NR 1 

 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 4: Haartim Anna Monika Janachowska 
Ul.  Al. Piastów 42  
71-065 Szczecin 
Cena oferty brutto 
Wartość oferty-     111.363,34  zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 6 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 ofert. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 4: Haartim Anna Monika Janachowska 
Ul.  Al. Piastów 42  
71-065 Szczecin 
Cena oferty brutto 
Wartość oferty-     111.363,34  zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 6 dni roboczych 
 
Uzasadnienie wyboru – spośród ofert ważnych , nie odrzuconych oferta 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% 
Suma punktów 

4 Haartim Anna Monika 
Janachowska 
 

 
95,00 

 
5,00 100,00 
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ZADANIE NR 2 
 

Rozstrzygnięcie postępowania. – POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWA ŻNIONE  
Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie na zadaniu nr 2 na podstawie art. 93 
ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP.  
Uzasadnienie merytoryczne: W postępowaniu nie została złożona żadna oferta niepodlegająca 
odrzuceniu. W związku z powyższym unieważnienie postępowania jest w pełni uzasadnione i 
konieczne. 

ZADANIE NR 3 
 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 2: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA 
Ul.  Żółkiewskiego 20/26 
87-100 Toruń 
Cena oferty brutto-     14.700,96 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
Oferta 3: Schulke Polska Sp. z o.o. 
Ul.  Rydygiera 8  
01-793 Warszawa 
Cena oferty brutto-     14.789,52 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 
 
Oferta 5: Bialmed Sp. z o.o. 
Ul.  Konopnickiej 11a  
12-230 Biała Piska 
Cena oferty brutto-     30.966,00  zł.   popr. 30.996,00 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
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 ofert. 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 2: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA 
Ul.  Żółkiewskiego 20/26 
87-100 Toruń 
Cena oferty brutto-     14.700,96 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
Uzasadnienie wyboru – spośród ofert ważnych , nie odrzuconych oferta 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% 
Suma punktów 

2 Toruńskie Zakłady Materiałów 
Opatrunkowych SA 
 

95,00 5,00 
100,00 

3 Schulke Polska Sp. z o.o. 
 

94,43 2,50 
96,93 

5 Bialmed Sp. z o.o. 
 

45,06 5,00 
50,06 
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ZADANIE NR 4 
 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 3: Schulke Polska Sp. z o.o. 
Ul.  Rydygiera 8  
01-793 Warszawa 
Cena oferty brutto-     67.376,94 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 
 
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 ofert. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 3: Schulke Polska Sp. z o.o. 
Ul.  Rydygiera 8  
01-793 Warszawa 
Cena oferty brutto-     67.376,94 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 
 
Uzasadnienie wyboru – spośród ofert ważnych , nie odrzuconych oferta 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% 
Suma punktów 

3 Schulke Polska Sp. z o.o. 
 

95,00 5,00 
100,00 

 
ZADANIE NR 5 

 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 1: SUTURA MED. SP. Z O.O. 
Ul.  Ks. Bogusława X 44/3 
70-440 Szczecin 
Cena oferty brutto-     28.477,44 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
Oferta 5: Bialmed Sp. z o.o. 
Ul.  Konopnickiej 11a  
12-230 Biała Piska 
Cena oferty brutto-     28.166,40  zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
Oferta 6: Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego ”Centrowet- Cezal” Sp. z o.o. 
Ul.  Dąbrowskiego 133/135  
60-543 Poznań 
Cena oferty brutto-     28.339,20  zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
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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: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 5: Bialmed Sp. z o.o. 
Ul.  Konopnickiej 11a  
12-230 Biała Piska 
Cena oferty brutto-     28.166,40  zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
Uzasadnienie wyboru – spośród ofert ważnych , nie odrzuconych oferta 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% 
Suma punktów 

1 SUTURA MED. SP. Z O.O. 
 

93,96 5,00 
98,96 

5 Bialmed Sp. z o.o. 
 

95,00 5,00 
100,00 

6 Centrum Zaopatrzenia Medycznego i 
Weterynaryjnego ”Centrowet- Cezal” 
Sp. z o.o. 

94,42 5,00 
99,42 

 
Zamawiający informuje, że umowa z wybranymi  Wykonawcami zostanie  zawarta  
- po dniu  19.09.2015 r. – w zakresie zadań nr 1 
- po dniu 23.09.2015 r. – w zakresie zadań nr 3-5 
 
Informację otrzymują Wykonawcy, którzy złożyli oferty. Informacja o wyborze ofert została 
również zamieszczona na stronie internetowej SPSK Nr 2 PUM oraz na tablicy ogłoszeń.       

 
 
 
   Z poważaniem 
  


