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Wałbrzych, 21.09.2017 r.
DZPZ-530-Zp/56/PN-51/17
Wynik postępowania przetargowego - dotyczy pakietu 1
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę rurek intubacyjnych, tracheostomijnych, zestawów do
odsysania zamkniętego oraz filtrów antybakteryjnych, antywirusowych, obwodów oddechowych, łączników
oraz cewników Foleya – Zp/56/PN-51/17
Zamawiający Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 92
ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.
Dla Pakietu nr 1 : Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa za cenę brutto :
50 166,00 zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących do 3 dni. Oferta uzyskała
najkorzystniejszy bilans punktów: kryterium cena – 60 pkt., kryterium termin dostawy przedmiotu
zamówienia dla zamówień bieżących – 40 pkt. Razem: 100 pkt.
Oferta firmy SUMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Drobiarska 35, 05-070 Sulejówek
zostaje odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Uzasadnienie
W poz. nr 2 przekazana próbka posiada mankiet tradycyjny w kształcie walca, natomiast Zamawiający wymagał
mankietu w kształcie stożka.
W poz. nr 3 przekazana próbka nie posiada automatycznego systemu kontroli ciśnienia w mankiecie, samoczynnie
utrzymującego ciśnienie.
W poz. nr 7 przekazana próbka nie posiada obrotowej, mechanicznej zastawki dostępu do cewnika.
W poz. nr 8 przekazana próbka nie posiada podwójnie obrotowego łącznika o kącie 120° oraz obrotowej zastawki
dostępu. Brak również kapturka umożliwiającego wykonanie bronchoskopii.

Uzasadnienie wyboru: oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyskała najkorzystniejszy bilans pkt.
Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.
Załącznik:
- rozdzielnik
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Wykonawcy w postępowaniu:
1) SUMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Drobiarska 35, 05-070 Sulejówek
2) Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

