
       Zamość, dnia 11 grudnia 2017 r.

 AG.ZP.3320.76.         .17

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty i o unieważnieniu postępowania w
zakresie zadania 1.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Aleje Jana Pawła II 10, stosownie do art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo  zamówień  publicznych, informuje,  iż  w  ramach  prowadzonego  postępowania  o
udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  dostawę
zastawek  biologicznych,  protez  aortalnych  oraz  koszulek  i  rączek  do  usuwania
wrośniętych elektrod w poszczególnych zadaniach jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:
 
Zadanie 2
St. Jude Medical Sp. z o.o., ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy została oceniona jako oferta najkorzystniejsza tj.
o najniższej cenie, jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to cena - 100%, wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
St. Jude Medical Sp. z o.o.,  ul.  Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa – kryterium „cena”:
ilość uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie 3
Maquet Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy została oceniona jako oferta najkorzystniejsza tj.
o najniższej cenie, jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to cena - 100%, wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Maquet Polska Sp. z o.o.,  ul.  Osmańska 14, 02-823 Warszawa – kryterium „cena”: ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.
Hammermed Medical  Polska Sp. z o.o.  Sp.  k.,  ul.  Kopcińskiego 69/ 71,  90-032 Łódź –
kryterium „cena”: ilość uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 91,67 pkt.

Zadanie 4
Hammermed Medical Polska Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kopcińskiego 69/ 71, 90-032 Łódź

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy została oceniona jako oferta najkorzystniejsza tj.
o najniższej cenie, jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to cena - 100%, wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Hammermed Medical  Polska Sp. z o.o.  Sp.  k.,  ul.  Kopcińskiego 69/  71,  90-032 Łódź –
kryterium „cena”: ilość uzyskanych punktów/ łączna  ilość uzyskanych punktów – 100,00
pkt.
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Zadanie 5
Hammermed Medical Polska Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kopcińskiego 69/ 71, 90-032 Łódź

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy została oceniona jako oferta najkorzystniejsza tj.
o najniższej cenie, jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to cena - 100%, wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Hammermed Medical  Polska Sp. z o.o.  Sp.  k.,  ul.  Kopcińskiego 69/  71,  90-032 Łódź –
kryterium „cena”: ilość uzyskanych punktów/ łączna  ilość uzyskanych punktów – 100,00
pkt.

Zadanie 6
Hammermed Medical Polska Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kopcińskiego 69/ 71, 90-032 Łódź

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy została oceniona jako oferta najkorzystniejsza tj.
o najniższej cenie, jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to cena - 100%, wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Hammermed Medical  Polska Sp. z o.o.  Sp.  k.,  ul.  Kopcińskiego 69/  71,  90-032 Łódź –
kryterium „cena”: ilość uzyskanych punktów/ łączna  ilość uzyskanych punktów – 100,00
pkt.

Umowy zostaną zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 oraz art. 94 ust. 2
pkt 1 lit a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie  zamawiający  informuje,  iż  przedmiotowe  postępowanie  zostało
unieważnione w zadaniu 1.
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Jedyna złożona oferta podlega odrzuceniu.
Podstawą  prawną  unieważnienia  jest  art.  93  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp,  który  brzmi:
„Zamawiający  unieważnia  postępowanie  o udzielenie  zamówienia,  jeżeli:  1/  nie  złożono
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do
udziału w  postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego  wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt
2 i 3”.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego 

Szpitala Wojewódzkiego 
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek 
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