Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Limanowskiego 20/22
63-400 Ostrów Wielkopolski

Ostrów Wielkopolski dnia 08.01.2019r.
Otrzymują:
strona internetowa www.szpital.osw.pl
 Wykonawcy biorący udział w niniejszym
postępowaniu


CZĘŚCIOWE
Dotyczy:

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

postępowania pn.”Dostawa sprzętu i produktów medycznych jednorazowego użytku przeznaczonych do opieki nad pacjentem dla ZZOZ w Ostrowie
Wielkopolskim”. Znak sprawy: FDZP.226.30.2018

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. poz. 1579 – tekst jednolity ze zm.) Zamawiający
informuje, iż :
1. Na podstawie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów zamieszczonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dokonał
CZĘŚCIOWEGO wyboru ofert przetargowych w poszczególnych pakietach:
*Numer pakietu
*Wartość brutto
przeznaczona na
realizację zamówienia
Pakiet nr 11
84 820,00 zł

Pakiet nr 17
91 879,21 zł

Numer oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
OFERTA 09
Toruńskie Zaklady Materiałów Opatrunkowych
ul. Żółkiewskiego 20/26
87 – 100 Toruń

Cena oferty brutto
Termin dostawy
Ilość uzyskanych punktów ogółem
Cena oferty brutto – 86 759,20 zł = 60,00 pkt.
Termin dostawy 2 dni = 40,00 pkt.
Łączna ilość uzyskanych punktów = 100,00 pkt.

W zakresie pakietu nr 11 nie wpłynęła żadna inna oferta przetargowa
OFERTA 14 – oferta najkorzystniejsza
SORIMEX Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Równinna 25
87 – 100 Toruń

Cena oferty brutto - 71 693,46 zł = 60,00 pkt.
Termin dostawy - 2 dni= 40,00 pkt.
Łączna ilość uzyskanych punktów= 100,00 pkt.

Pozostałe oferty w pakiecie nr 17
OFERTA 04
Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET-CEZAL” Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 133/135
60 - 5 43 Poznań

Cena oferty brutto - 79365,94 zł= 54,20 pkt.
Termin dostawy - 2 dni= 40,00 pkt.
Łączna ilość uzyskanych punktów= 94,20 pkt.

Pakiet nr 27
15 487,20 zł

Cena oferty brutto -16 783,20 zł= 60,00 pkt.
Termin dostawy - 2 dni = 40,00 pkt.
Łączna ilość uzyskanych punktów= 100,00 pkt.

OFERTA 39 – oferta najkorzystniejsza
FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA S.A.
ul. Krzywa 13 60 – 118 Poznań

W zakresie pakietu nr 27 nie wpłynęła żadna inna oferta przetargowa
OFERTA 08
RowLAM Sp. z o.o.
ul. Przybrzeżna 17

Pakiet nr 29
16 767,64 zł

Pakiet nr 42
22 987,95 zł

Cena oferty brutto – 17 114,31 zł= 60,00 pkt.
Termin dostawy - 2 dni = 40,00 pkt.
Łączna ilość uzyskanych punktów= 100,00 pkt.

62 – 800 Kalisz

Pozostałe oferty w pakiecie nr 29
OFERTA 01
SONDA W. Makowski i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Poznańska 82B 62 – 080 Tarnowo Podgórne

Cena oferty brutto – 17 594,12= 58,36 pkt.
Termin dostawy - 2 dni = 40,00 pkt.
Łączna ilość uzyskanych punktów= 98.36 pkt.

OFERTA 04
Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET-CEZAL” Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 133/135
60 - 5 43 Poznań

Cena oferty brutto – 19 758,67 zł = 51,97pkt.
Termin dostawy - 2 dni = 40,00 pkt.
Łączna ilość uzyskanych punktów= 91,97 pkt.

OFERTA nr 40
POLMIL Sp. z o.o. S. k.a.
ul. Przemysłowa 8b
85 – 758 Bydgoszcz

Cena oferty brutto – 18 102,26 zł = 56,73 pkt.
Termin dostawy - 2 dni = 40,00 pkt.
Łączna ilość uzyskanych punktów= 96,73 pkt.

OFERTA 23
SUN – MED Spółka Cywilna
ul. Franciszkańska 104/112

Cena oferty brutto - 23414,40 zł = 60,00 pkt.
Termin dostawy - 2 dni = 40,00 pkt.
Łączna ilość uzyskanych punktów= 100,00 pkt.

91 – 845 Łódź

W zakresie pakietu nr 42 nie wpłynęła żadna inna oferta przetargowa

Pakiet nr 51
7 940,00 zł

OFERTA 25
VIRIDIAN POLSKA Sp. z o.o.
ul. Morgowa 4
04 – 224 Warszawa

Cena oferty brutto – 15487,20 zł = 60,00 pkt.
Termin dostawy - 3 dni = 30,00 pkt.
Łączna ilość uzyskanych punktów= 90,00 pkt.
W zakresie pakietu nr 51 nie wpłynęła żadna inna oferta przetargowa

2. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. poz. 1579 – tekst

jednolity ze zm.) Zamawiający u n i e w a ż n i a postępowanie w poniższych pakietach , albowiem do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej
oferty w poniższych pakietach :
Pakiet nr 8
- specj. Zestawy j.u. (np. zestawy do wkłucia)
Pakiet nr 35
- sprzęt pediatryczny
Pakiet nr 36
- mankiety i opaski do mierzenia ciśnienia
Pakiet nr 41
- kuwety do HEMO CUE
Pakiet nr 43
- mankiety odpr. EKG
Pakiet nr 46
- zestawy do przetoczeń ( do pompy Ambix)
Pakiet nr 47
- sprzęt laparoskopowy
Pakiet nr 49
- akcesoria laryngologiczne
Pakiet nr 50
- mankiety, bronchos.
Pakiet nr 52
- sprzęt medyczny RTG
3. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. poz. 1579 – tekst
jednolity ze zm.) Zamawiający u n i e w a ż n i a postępowanie w poniższych pakietach , albowiem cena najkorzystniejszej oferty ZNACZNIE przewyższa
kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację i sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty
najkorzystniejszej.
*Numer pakietu
Numer oferty
Cena oferty brutto
*Wartość brutto
Termin dostawy
Nazwa i adres Wykonawcy
UWAGI:
przeznaczona na realizację
Ilość uzyskanych punktów ogółem
zamówienia
Pakiet nr 1
359 314,43 zł
rękawice medyczne

OFERTA 31
MERCATOR MADICAL S.A.
ul. Heleny Modrzejewskiej 30
31 – 327 Kraków

Cena oferty brutto – 668 924,76 zł = 60,00pkt.
Termin dostawy - 2 dni = 40,00 pkt.
Łączna ilość uzyskanych punktów=100,00 pkt.

Wartość najkorzystniejszej oferty
przewyższa kwotę
przeznaczoną na realizację zamówienia
↑ o 309610,33 zł (-)

Pakiet nr 14
110 906,03 zł
bielizna operacyjna i
pościel j.u.

OFERTA 33
ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Borem 18
41 – 808 Zabrze

Cena oferty brutto – 358 613,16 zł = 60,00 pkt.
Wartość najkorzystniejszej oferty
Termin dostawy - 2 dni = 40,00 pkt.
przewyższa kwotę
Łączna ilość uzyskanych punktów =100,00 pkt. przeznaczoną na realizację zamówienia
↑ o 247 707,13 zł (-)

Pakiet nr 37
68 244,00 zł
akcesoria do respiratora
MAQUET

OFERTA 22
„KROBAN” Anna Korczyńska
ul. Piotrowska 182/451
90 – 369 Łódź

Cena oferty brutto – 95909,80 zł= 60,00 pkt.
Wartość najkorzystniejszej oferty
Termin dostawy - 2 dni = 40,00 pkt.
przewyższa kwotę
Łączna ilość uzyskanych punktów =100,00 pkt. przeznaczoną na realizację zamówienia
↑ o 27 665,80 zł (-)

Pakiet nr 38
5 030,00 zł
narzędzia do artroskopii
Pakiet nr 44
10 387,15 zł
mankiety , zestaw do
pomiaru ciśnienia
Pakiet nr 45
24 646,00 zł
obłożenia operacyjne do
rewizji endoprotezy

OFERTA 20
SMITH& NEPHEW Sp. z o.o.
ul. Osmańska 12
02 – 823 Warszawa

Cena oferty brutto – 114696,00 zł = 60,00 pkt.
Termin dostawy - 5 dni = 20,00 pkt.
Łączna ilość uzyskanych punktów = 80,00 pkt.

Wartość najkorzystniejszej oferty
przewyższa kwotę
przeznaczoną na realizację zamówienia
↑ o 109 666,00 zł (-)

OFERTA 07
DIAGNOS Sp. z o.o.
ul. Łaczyny 4
02 – 820 Warszawa

Cena oferty brutto – 61184,04 zł= 60,00 pkt.
Termin dostawy - 2 dni = 40,00 pkt.
Łączna ilość uzyskanych punktów =100,00 pkt.

Wartość najkorzystniejszej oferty
przewyższa kwotę
przeznaczoną na realizację zamówienia
↑ o 50 796,89 zł (-)

OFERTA 16
Molnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.
ul. Przasnyska 6b (wejście C II pietro)
01 – 756 Warszawa

Cena oferty brutto – 285 759,36 zł= 60,00 pkt.
Wartość najkorzystniejszej oferty
Termin dostawy - 2 dni = 40,00 pkt.
przewyższa kwotę
Łączna ilość uzyskanych punktów = 100,00 pkt. przeznaczoną na realizację zamówienia
↑ o 261 113,36 zł (-)

Zamawiający informuje, iż z niniejszego postępowania w zakresie przedstawionych w niniejszej informacji pakietach nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie
odrzucono żadnej oferty.
W postępowaniu nie dopuszczono do dynamicznego systemu zakupów.
W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający informuję, że umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną zawarte:
 w zakresie Pakietów: nr 11, nr 27, nr 42, nr 51 - zgodnie z treścią art. 94 ust. 2 pkt 1 lit.a) ustawy Pzp.
 w zakresie pozostałych pakietów niniejszego postępowania - zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Dziękuję za złożone oferty.
Z poważaniem,
/podpisano
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych
Piotr Skoczylas/

Pouczenie :
Od niniejszej decyzji Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – Dział VI „Środki
ochrony prawnej” (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze.zm.).

