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Nasz znak: EP/220/42/2017/11                                                                           Data: 13.07.2017 r. 

 

 
ZAWIADOMIENIE  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
DLA ZADANIA NR 1,3,5,7,8,9,10 

ORAZ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA DLA ZADANIA NR 2,4,6 

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/42/2017, pn. . Dostawa protez 
naczyniowych, protez do hemodializy, akcesoriów zużywalnych do noża 
wodnego oraz oprzyrządowania do diatermii ERBE ICC 300 dla SPWSZ  
w Szczecinie 

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ulicy 

Arkońskiej 4 jako Zamawiający, po dokonaniu badania i oceny złożonej oferty w tym postępowaniu informuje, 
że: 
 
Zadanie nr  1 
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 1 złożono 1 ofertę 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się 
kryterium: cena – 60 %, termin dostawy – 20 %, termin płatności – 20% 
Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą. 

Nr oferty 
Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

Cena oferty  Ocena punktowa 

3 

HAMMERMED MEDICAL Polska Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością  

Spółka komandytowa 
ul. Kopcińskiego 69/71 

90-032 Łódź 

17.000, 00 zł netto 
18.360,00 zł brutto 

100  
w tym: 

cena – 60 
termin dostawy – 20 
termin płatności - 20 

Oferta nr 3 Wykonawcy HAMMERMED MEDICAL Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Spółka komandytowa jest zgodnie z art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych ofertą najkorzystniejszą na podstawie 
kryterium oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 
 
Zadanie nr 2 
Unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 
2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami) ze względu na to, iż nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu. 
 
Oferty odrzucone: 
Oferta nr 3 Wykonawcy HAMMERMED MEDICAL Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Spółka komandytowa, ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 
ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 
Zadanie nr  3 
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 3 złożono 2 oferty 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się 
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kryterium: cena – 60 %, termin dostawy – 20 %, termin płatności – 20% 
Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą. 

Nr oferty 
Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

Cena oferty  Ocena punktowa 

3 

HAMMERMED MEDICAL Polska Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością  

Spółka komandytowa 
ul. Kopcińskiego 69/71 

90-032 Łódź 

90.500, 00 zł netto 
97.740, 00 zł brutto 

100  
w tym: 

cena – 60 
termin dostawy – 20 
termin płatności - 20 

4 
BARD Poland Sp. z o.o. 

ul. Cybernetyki 9 
02-677 Warszawa 

199.550,00 zł netto 
215.514,00 zł brutto 

68,35 
w tym: 

cena – 28,35 
termin dostawy – 20 
termin płatności - 20 

Oferta nr 3 Wykonawcy HAMMERMED MEDICAL Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Spółka komandytowa jest zgodnie z art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych ofertą najkorzystniejszą na podstawie 
kryterium oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

 
Zadanie nr 4  
Unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami) ze względu na to, iż nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu. 
 
Oferty odrzucone: 

Oferta nr 2 Wykonawcy MAQUET Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa została odrzucona na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
 
Zadanie nr 5 
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 5 złożono 2 oferty 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się 
kryterium: cena – 60 %, termin dostawy – 20 %, termin płatności – 20% 
Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą. 

Nr oferty 
Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

Cena oferty  Ocena punktowa 

2 
MAQUET Polska Sp. z o.o. 

ul. Osmańska 14 
02-823 Warszawa 

7.095,00 zł netto 
7.662,60 zł brutto 

80 
w tym: 

cena – 60 
termin dostawy – 0 

termin płatności - 20 

3 

HAMMERMED MEDICAL Polska Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością  

Spółka komandytowa 
ul. Kopcińskiego 69/71 

90-032 Łódź 

8.600,00 zł netto 
9.288,00 zł brutto 

89,50 
w tym: 

cena – 49,50 
termin dostawy – 20 
termin płatności - 20 

Oferta nr 3 Wykonawcy HAMMERMED MEDICAL Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Spółka komandytowa jest zgodnie z art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych ofertą najkorzystniejszą na podstawie 
kryterium oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 
 
Zadanie nr 6  
Unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 
2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami) ze względu na to, iż nie złożono żadnej oferty. 
 

Zadanie nr 7 
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 2 złożono 1 ofertę 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się 
kryterium: cena – 60 %, termin dostawy – 20 %, termin płatności – 20% 
Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą. 

Nr oferty 
Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

Cena oferty  Ocena punktowa 
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3 

HAMMERMED MEDICAL Polska Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością  

Spółka komandytowa 
ul. Kopcińskiego 69/71 

90-032 Łódź 

1.200,00 zł netto 
1.296, 00 zł brutto 

100  
w tym: 

cena – 60 
termin dostawy – 20 
termin płatności - 20 

Oferta nr 3 Wykonawcy HAMMERMED MEDICAL Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Spółka komandytowa jest zgodnie z art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych ofertą najkorzystniejszą na podstawie 
kryterium oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 
 
Zadanie nr 8  
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 8 złożono 1 ofertę 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się 
kryterium: cena – 60 %, termin dostawy – 20 %, termin płatności – 20% 
Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą. 

Nr oferty 
Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

Cena oferty  Ocena punktowa 

2 
MAQUET Polska Sp. z o.o. 

ul. Osmańska 14 
02-823 Warszawa 

4.200,00 zł netto 
4.536,00 zł brutto 

80  
w tym: 

cena – 60 
termin dostawy – 0 

termin płatności - 20 

Oferta nr 2 Wykonawcy MAQUET Polska Sp. z o.o.  jest zgodnie z art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych ofertą 
najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 
 
Zadanie nr 9  
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 9 złożono 2 ofertę 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się 
kryterium: cena – 60 %, termin dostawy – 20 %, termin płatności – 20% 
Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą. 

Nr oferty 
Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

Cena oferty  Ocena punktowa 

1 
Erbe Polska Sp. z o.o. 

Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8 
02-972 Warszawa 

28.552,00 zł netto 
30.836,16 zł brutto 

64 
w tym:  

cena – 60 
termin dostawy – 0 
termin płatności - 4 

Oferta nr 1 Wykonawcy Erbe Polska Sp. z o.o.jest zgodnie z art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych ofertą 
najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
Zadanie nr  10 
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 10 złożono 4 oferty. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się 
kryterium: cena – 60 %, termin dostawy – 20 %, termin płatności – 20% 
Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą. 

Nr oferty 
Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

Cena oferty  Ocena punktowa 

1 
Erbe Polska Sp. z o.o. 

Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8 
02-972 Warszawa 

73.550,00 zł netto 
79.434,00 zł brutto 

64 
w tym:  

cena – 60 
termin dostawy – 0 
termin płatności - 4 

 

Oferta nr 1 Wykonawcy Erbe Polska Sp. z o.o.jest zgodnie z art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych ofertą 
najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
                                           

DYREKTOR 
Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

Małgorzata Usielska 


