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Dotyczy: informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w
Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
zamówień  publicznych  informuje,  że  w  ramach  przetargu  nieograniczonego  na
dostawę  odczynników  do  Pracowni  Hematologii  wraz  z  dzierżawą  dwóch
analizatorów hematologicznych i aparatu do automatycznego barwienia preparatów
krwi i szpiku, wybrano jako  najkorzystniejszą ofertę: 

Zadanie 1 -   odczynniki do oznaczania morfologii krwi wraz z dzierżawą dwóch
analizatorów hematologicznych i jednej przystawki do barwienia preparatów krwi i
szpiku
Sysmex Polska  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Jerozolimskie 176, 02
– 486 Warszawa: cena – 490.313,52 zł., 
Uzasadnienie wyboru oferty:   Jest to oferta najkorzystniejsza  w rozumieniu art. 2
pkt  5,  lit.  a)   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  tj.  oferta  przedstawiająca
najkorzystniejszy  bilans   ceny  i   kryterium:  termin  dostawy  odczynników
hematologicznych i innych niezbędnych wyrobów  oraz kryterium: termin dostawy
dwóch  analizatorów  hematologicznych  i  aparatu  do  automatycznego  barwienia
preparatów krwi i szpiku. Oferta uzyskała największą liczbę punktów za wszystkie
kryteria  oceny  łącznie.  SIWZ  informowała,  że  oferta,  która  przedstawi
najkorzystniejszy  bilans  ceny  i  innych  określonych  w  SIWZ  kryteriów  oceny
zostanie uznana za najkorzystniejszą.  
 Wykonawcy, którzy złożyli ofertę:
1. Sysmex Polska  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Jerozolimskie 176 ,
02  –  486  Warszawa:  cena  60%  –  60,00  pkt,  termin  dostawy  odczynników
hematologicznych i innych niezbędnych wyrobów  20% – 20,00 pkt, termin dostawy
dwóch  analizatorów  hematologicznych  i  aparatu  do  automatycznego  barwienia
preparatów krwi i szpiku 20%  – 20,00 pkt;  Razem: 100,00 pkt.
Zadanie 2 – odczynniki dodatkowe na Pracownię Hematologii
Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Polska
114, 60 – 401 Poznań: cena – 5.929,20 zł. 
Uzasadnienie wyboru oferty:   Jest to oferta najkorzystniejsza  w rozumieniu art. 2
pkt  5,  lit.  b)   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  tj.  oferta  z  najniższą  ceną.
Jedynym kryterium oceny ofert w tym zadaniu była cena – 100% 
Wykonawcy, którzy złożyli ofertę:
Argenta  Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością  Spółka Komandytowa,  ul.
Polska 114, 60 – 401 Poznań: cena 100% – 100,00 pkt. 
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