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Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawy klipsów
neurochirurgicznych oraz protezy krążka międzykręgowego dla Oddziału Neurochirurgii”powtórka (BZP.38.383-22.18).
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju informuje, że
na podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych
stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016r., Zamawiający wybrał
oferty najkorzystniejsze na podstawie kryterium „Cena” - 100%

Pakiet nr 1 – Klipsy neurochirurgiczne
Aesculap Chifa Sp. z o. o.
Ul. Tysiąclecia 14, 64-Nowy Tomyśl
wartość netto: 13.615,00 PLN, wartość brutto: 14.704,20 PLN

Pakiet nr 2 – Proteza krążka międzykręgowego
Alteris S.A
Ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
wartość netto: 30.000,00 PLN, wartość brutto: 32.400,00 PLN

Jednocześnie
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju informuje, że na
podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych
stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016r. odrzuca oferty:
1) Advance Europe Sp. z o. o.
Ul. Skrzetuskiego 30 m 3
02-726 Warszawa
w pakiecie nr 1 – Klipsy neurochirurgiczne
Prawne uzasadnienie odrzucenia:
Zamawiający, działając na podstawie § 22 ust. 16a w/w Regulaminu odrzuca ofertę Wykonawcy
w powyższym pakiecie, ponieważ jej treść nie odpowiada treści zapisów Formularza oferty.
Faktyczne uzasadnienie odrzucenia:
Zamawiający w Formularzu asortymentowo - cenowym w pakiecie nr 1 zamieścił zapis o treści:
UWGA!
- Dostarczyć na czas trwania umowy tacę do przechowywania i sterylizacji klipsów tytanowych
z minimum 18 przegródkami pasującymi do zamawianych klipsów mini, standard i długich oraz taką

Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

samą ilością miejsc na tabliczki informacyjne nad każdą przegródką. Tabliczka ma służyć do
zamieszczania numeru katalogowego klipsa, jego rozmiaru, typu i zdjęcia w oryginalnej wielkości. Taca
ma być perforowana na dnie i ma posiadać dopasowaną pokrywę zamykającą, wgłębienia na klipsy,
uniemożliwiają ich wypadniecie po przewróceniu tacy. Taca ma być wykonana z materiału nadającego
się do sterylizacji parowej.
-Dostarczyć na czas trwania umowy 2 klipsownice (duża i mała z uchylną główką).
Wykonawca złożył ofertę w pakiecie nr 1 bez w/w zapisu w Formularzu asortymentowo – cenowym.
W związku z powyższym Wykonawca nie oświadczył, iż będzie realizował w/w wymagania.
2) Pioneer Surgical Technology BV
Voorvaste 7, 3992 DC Houten
The Netherlads
Prawne uzasadnienie odrzucenia:
Zamawiający, działając na podstawie § 22 ust. 16b w/w Regulaminu odrzuca ofertę Wykonawcy,
gdyż złożona została po wyznaczonym terminie – ofertę należy zwrócić bez jej otwierania,
z zastrzeżeniem ust. 17.
Faktyczne uzasadnienie odrzucenia:
Termin składania ofert upływał dnia 29.05.2018r o godz. 10:00, natomiast oferta Wykonawcy
wpłynęła do Sekretariatu Szpitala dnia 29.05.2018r. o godz. 12:00. W związku z tym oferta została
odrzucona i odesłana Wykonawcy bez jej otwierania.
Umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane, Zamawiający podpisze w terminie
określonym w Regulaminie udzielania zamówień publicznych - załącznik nr 1 do zarządzenia nr
137/2016 z dnia 02.09.2016 r. Dyrektora WSSz nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju.
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