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PP7
Ogłoszenie o wyniku postępowania
w zakresie grup 9, 15, 20, 21, 25
Wszyscy Wykonawcy
Umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Zamawiającego – www.biziel.pl dnia 08.05.2018 roku. Zdjęto dnia………………..
1. Zamawiający:
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy
ul. Ujejskiego 75 85-168 Bydgoszcz
NIP 9532582266
REGON 340517145
Telefon: (0-52) 36-55-135,
(0-52) 36-55-352,
Faks : (0-52) 36-55-752.
Strona internetowa Zamawiającego: www.biziel.pl e-mail – przetargi@biziel.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku - piątku w godzinach od 7:30 do 15:00
2. Opis i oznaczenie postępowania
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych w zakresie kardiologii
inwazyjnej, angiologii, neuroradiologii i radiologii zabiegowej, na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2015 r. Nr poz.
2164 z póź. zm. ).
Nr sprawy: NZZ/85/P/17
Dostawa materiałów medycznych w zakresie kardiologii inwazyjnej, angiologii, neuroradiologii i radiologii zabiegowej
CPV – 33111730-7
Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa materiałów medycznych w zakresie kardiologii inwazyjnej, angiologii, neuroradiologii i radiologii zabiegowej
Grupa 1 pompa aktywnie wspomagająca krążenie pobierająca krew bezpośrednio z lewej komory serca
CPV– 42122410-7
Grupa 2 mikrocewnik do cto metodą wsteczną
CPV – 33141200-2
Grupa 3 cewniki balonowe do ptca uwalniające lek
CPV – 33141200-2
Grupa 4 cewniki balonowe wysokociśnieniowe do ptca
CPV – 33141200-2
Grupa 5 stenty wieńcowe platynowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny z polimeru biodegradowalnego
CPV – 33111730-7
Grupa 6 stenty wieńcowe platynowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny – pochodna rampacyny
CPV – 33111730-7
Grupa 7 stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny do naczyń o dużej średnicy
CPV – 33111730-7
Grupa 8 stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny – ewerolimus
CPV – 33111730-7
Grupa 9 stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny sirolimus z biodegradowalnego polimeru
CPV – 33111730-7
Grupa 10 stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny sirolimus bezpolimerowe
CPV – 33111730-7
Grupa 11 stenty kobaltowo – chromowe do zmian prostych, pokrywane biodegradowalnym polimerem uwalniającym sirolimus
CPV – 33111730-7
Grupa 12 cewniki balonowe półpodatne do ptca
CPV – 33141200-2
Grupa 13 cewniki aspiracyjne do tętnic wieńcowych
CPV – 33141200-2
Grupa 14 pompka strzykawkowa z manometrem do ptca
CPV – 33140000-3
Grupa 15 łącznik y-conector z zastawką
CPV – 33140000-3
Grupa 16 torquer
CPV – 33140000-3
Grupa 17 igły tępe metalowe do ptca
CPV – 33141322-3
Grupa 18 pakiet diagnostyczny
CPV – 33141620-2
Grupa 19 zestawy do kaniulacji tętnic metodą seldingera
CPV – 33141620-2
Grupa 20 cewniki diagnostyczne do koronarografii i wentrykulografii
CPV – 33141200-2
Grupa 21 cewniki prowadzące do ptca
CPV – 33141200-2
Grupa 22 cewniki prowadzące do rekanalizacji tętnic wieńcowych
CPV – 33141200-2
Grupa 23 prowadniki do ptca z uwzględnieniem zmian trudnych – prowadniki do rekanalizacji przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych
CPV – 33111730-7
Grupa 24 zestawy do wysokoobrotowej aterektomii naczyń wieńcowych (rotablacji)
CPV – 33141620-2
Grupa 25 prowadniki diagnostyczne hydrofilne
CPV – 33111730-7
Grupa 26 zestaw do nakłucia worka osierdziowego
CPV – 33141620-2
Grupa 27 zestawy do pomiaru ciśnienia z kopułką
CPV – 33141620-2
Grupa 28 czujniki temperatury injektatu
CPV – 33140000-3
Grupa 29 przedłużające cewniki prowadzące
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CPV – 33141200-2
Grupa 30. nitinolowy wewnątrzczaszkowy, samorozprężający ekstraktor materiału zakrzepowo-zatorowego, nieodpinany rozmiar 3 mm do 6 mm.
CPV – 33111730-7
Grupa 31. stentretriever samorozprężalny cięty laserowo wykonany z nitinolu, zestaw z mikrocewnikiem,
CPV – 33111730-7
Grupa 32. trombektom do leczenia udaru niedokrwiennego mózgu, zestaw z mikrocewnikiem 10 zestawów
CPV – 33111730-7
Grupa 33 stent pleciony do leczenia udarów mózgu
CPV – 33111730-7
Grupa 34. długa koszulka naczyniowa dedykowana do zabiegów neuroradiologicznych
CPV – 33140000-3
Grupa 35. spirala embolizacyjna – do tętniaków śródczaszkowych, malformacji tętniczo-żylnych, przetok tętniczo żylnych
CPV – 33140000-3
Grupa 36. prowadniki z pętlą metalową do usuwania spiral i cewników
CPV – 33111730-7
Grupa 37. implanty do embolizacji tętniaków na rozwidleniach tętnic mózgowych
CPV – 33140000-3
Grupa 38 makrocewniki prowadzące
CPV – 33141200-2
Grupa 39 makrocewniki prowadzące z cewnikiem wewnetrznym
CPV – 33141200-2
Grupa 40 makrocewniki prowadzące
CPV – 33141200-2
Grupa 41 mikrocewniki mózgowe
CPV – 33141200-2
Grupa 42 mikroprowadniki
CPV – 33140000-3
Grupa 43. zestaw microcewnik, microprowadnik mózgowy
CPV – 33141620-2
Grupa 44 mikrocewnik do wprowadzania spiral embolizacyjnych
CPV – 33141200-2
Grupa 45 zestawy odczepialnych mechanicznie, mózgowych spiral embolizacyjnych wraz z kompatybilnymi mikrocewnikami
CPV – 33141620-2
Grupa 46 zestawy odczepialnych elektromechanicznie lub elektrochemicznie lub elektrolitycznie, mózgowych spiral embolizacyjnych
CPV – 33141620-2
Grupa 47 stenty wewnątrzmózgowe samorozprężalne
CPV – 33111730-7
Grupa 48 stenty wewnątrzmózgowe samorozprężalne
CPV – 33111730-7
Grupa 49 stenty wewnątrzmózgowe samorozprężalne, odczepiane elektrolitycznie
CPV – 33111730-7
Grupa 50 stenty wewnątrzmózgowe samorozprężalne typu flow diverters
CPV – 33111730-7
Grupa 51 cewniki balonowe do remodellingu naczyń mózgowych
CPV – 33141200-2
Grupa 52 cewniki balonowe do remodellingu naczyń mózgowych
CPV – 33141200-2
Grupa 53 cewniki do embolizacji naczyniaków mózgu
CPV – 33141200-2
Grupa 54 klej cyjanoakrylowy do klejenia malformacji tętniczo-żylnych mózgu
CPV – 33140000-3
Grupa 55 substancja do embolizacji malformacji tętniczo-żylnych mózgu
CPV – 33140000-3
Grupa 56. alkohol poliwinylowy do embolizacji
CPV – 24322500-2
Grupa 57 cewniki balonowe do angioplastyki tętnic mózgowych
CPV – 33141200-2
Grupa 58 mikrocewnik infuzyjny z odczepialną końcówką, kompatybilny z materiałem embolizacyjnym evoh
CPV – 33141200-2
Grupa 59 zestaw reperfuzyjny do rewaskularyzacji naczyń wewnątrzczaszkowych
CPV – 33141620-2
Grupa 60 zestaw reperfuzyjny do rewaskularyzacji naczyń obwodowych
CPV – 33141620-2
Grupa 61 strzykawka o zwiększonej wytrzymałości do manualnego podawania preparatów
CPV – 33141310-6
Grupa 62 zestaw do termoregulacji pacjenta
CPV – 33141620-2
Grupa 63 przepływowy przełącznik kontroli przepływu medycznego
CPV – 33140000-3
Grupa 64 tymczasowy stent wewnątrzczaszkowy
CPV – 33111730-7
Grupa 65 tymczasowy stent wewnątrzczaszkowy
CPV – 33111730-7
Grupa 66 bioresorbowalne rusztowanie naczyniowe zbudowane z magnezu
CPV – 33140000-3
Grupa 67 spirala embolizacyjna o zmiennej miękkości
CPV – 33140000-3
Grupa 68 spirala embolizacyjne platynowe, platynowe- polimerowe, kompatybilne mikroprowadniki
CPV – 33140000-3
Grupa 69 mikroprowadniki mózgowe
CPV – 33111730-7
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm. ) Zamawiający zawiadamia o
wyborze najkorzystniejszej oferty / terminie zawarcia umowy.
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3.Wybrana oferta / nazwa Wykonawcy oraz uzasadnienie wyboru oferty:
Wyniki postępowania w zakresie grup wskazanych poniżej. W zakresie pozostałych grup Zamawiający ogłosi wyniki w dniu 23.04.2018 roku.
Uzasadnienie:
Faktyczne:
Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejsza, bowiem
przedstawia najkorzystniejszy bilans spośród kryteriów określonych w SIWZ. Wykonawca spełnił także wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ.
Prawne:
Zamawiający wybrał ofertę na podstawie przepisu art. 91 ust.. 1 ustawy PZP - „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.
Niniejsze uzasadnienie dotyczy wszystkich wymienionych poniżej grup:
Grupa 9 -7. EFmed Sp.z o.o., Ul. Marynarki Polskiej 100, 80-557 Gdańsk
Grupa 15 -11. Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp.z o.o., Ul. Powstańców Śląskich 54A/2, 53-333 Wrocław
Grupa 20 -7. EFmed Sp.z o.o., Ul. Marynarki Polskiej 100, 80-557 Gdańsk
Grupa 21 -7. EFmed Sp.z o.o., Ul. Marynarki Polskiej 100, 80-557 Gdańsk
Grupa 25 -7. EFmed Sp.z o.o., Ul. Marynarki Polskiej 100, 80-557 Gdańsk
4.Cena wybranej oferty
Grupa 9: 248 400,00 zł brutto; Grupa 15: 21 060,00 zł brutto; Grupa 20: 179 280,00 zł brutto; Grupa 21: 275 400,00 zł brutto; Grupa 25: 32 400,00 zł brutto;
5. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Numer
grupy

Numer oferty, nazwa i adres wykonawcy

Liczba
pkt. / % w
kryterium
Cena waga
kryterium
– 60%

Liczba pkt. /
%w
kryterium
Termin
uzupełnienia
depozytu –
waga
kryterium –
20%

7. EFmed Sp.z o.o., Ul. Marynarki Polskiej 100, 80-557 Gdańsk
60,00
12,00
11. Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp. z o.o., Ul. Powstańców Śląskich
60,00
20,00
54A/2, 53-333 Wrocław
20
7. EFmed Sp.z o.o., Ul. Marynarki Polskiej 100, 80-557 Gdańsk
60,00
12,00
21
7. EFmed Sp.z o.o., Ul. Marynarki Polskiej 100, 80-557 Gdańsk
60,00
12,00
25
7. EFmed Sp.z o.o., Ul. Marynarki Polskiej 100, 80-557 Gdańsk
60,00
12,00
6. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone
Nie dotyczy.
7. Wykonawcy wykluczeni
Nie dotyczy.
8.Unieważnienie postępowania
1) Unieważnienie postępowania - w zakresie grupy: 11, 31, 32, 41, 42, 43, 45, 47, 53, 56, 61, 63, 69 – nastąpiło dnia 13.02.2018 roku.
2) Unieważnienie postępowania - w zakresie grupy: 7, 38, 51, 54 – nastąpiło dnia 19.04.2018 roku.
9
15

15,00
15,00

Liczba pkt. / % w
kryterium
Możliwość
rozpoznania
prowadzenia
ewidencji i rozliczenia
zużycia produktów
przy pomocy czytnika
kodów– waga
kryterium – 5%
5,00
5,00

15,00
15,00
15,00

5,00
5,00
5,00

Liczba pkt. / %
w kryterium
Reklamacja
jakościowa–
waga kryterium
– 15%

Razem
pkt. / %

92,00
100,00
92,00
92,00
92,00

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1. lit. a Prawo zamówień publicznych w związku z tym, że w przedmiotowym postępowaniu w grupach: 9, 15, 20, 21, 25 została
złożona tylko jedna oferta, Zamawiający zawrze umowę przed upływem w/w terminu. Zamawiający zaprasza w dniu 09.05.2018 r. w godz. 10.00 – 14.00 do swojej siedziby w celu
zawarcia stosownej umowy.
W zakresie pozostałych grup Zamawiający ogłosił wynik postępowania w dniu 23.04.2018 roku.
Zamawiający
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