
       Zamość, dnia  22 listopada 2017 r.

 AG.ZP.3320.74.         .17

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

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  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1579) informuje,  iż  w  ramach
prowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  na  dostawę  aparatury dla Oddziału  Neonatologii w poszczególnych
zadaniach jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Zadanie 1
Promed S.A., ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy została oceniona jako oferta najkorzystniejsza tj.
przedstawiająca  najkorzystniejszy bilans  kryterium „Cena” o znaczeniu  60% i  kryterium
„Okres  gwarancji”  o  znaczeniu  40%,  wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  z  udziału  w
postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Promed S.A., ul.  Działkowa 56, 02-234 Warszawa – kryterium „cena”: ilość uzyskanych
punktów – 60,00 pkt, kryterium „Okres gwarancji”: ilość uzyskanych punktów – 0,00 pkt.;
łączna ilość uzyskanych punktów – 60,00 pkt.

Zadanie 2
Biameditek Sp. z o.o., ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy została oceniona jako oferta najkorzystniejsza tj.
przedstawiająca  najkorzystniejszy bilans  kryterium „Cena” o znaczeniu  60% i  kryterium
„Okres  gwarancji”  o  znaczeniu  40%,  wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  z  udziału  w
postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Biameditek  Sp.  z  o.o.,  ul.  Elewatorska  58,  15-620  Białystok –  kryterium  „cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 60,00 pkt, kryterium „Okres gwarancji”: ilość uzyskanych punktów –
40,00 pkt.; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.
Walmed Sp. z  o.o.,  ul.  Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie  – kryterium „cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 58,46 pkt, kryterium „Okres gwarancji”: ilość uzyskanych punktów –
40,00 pkt.; łączna ilość uzyskanych punktów – 98,46 pkt.

Zadanie 3
Ascor Med Sp. z o.o., Al. KEN 18/ 3B, 02-797 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy została oceniona jako oferta najkorzystniejsza tj.
przedstawiająca  najkorzystniejszy bilans  kryterium „Cena” o znaczeniu  60% i  kryterium
„Okres  gwarancji”  o  znaczeniu  40%,  wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  z  udziału  w
postępowaniu.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
AG.ZP.3320.74.17  -  Informacja o wyborze ...............                                                                                                                           1 z 3



Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Ascor  Med  Sp.  z  o.o.,  Al.  KEN  18/  3B,  02-797  Warszawa –  kryterium  „cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 60,00 pkt, kryterium „Okres gwarancji”: ilość uzyskanych punktów –
40,00 pkt.; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie 4
Dutchmed PL Sp. z o.o., ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy została oceniona jako oferta najkorzystniejsza tj.
przedstawiająca  najkorzystniejszy bilans  kryterium „Cena” o znaczeniu  60% i  kryterium
„Okres  gwarancji”  o  znaczeniu  40%,  wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  z  udziału  w
postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Dutchmed PL Sp. z o.o.,  ul.  Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz – kryterium „cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 60,00 pkt, kryterium „Okres gwarancji”: ilość uzyskanych punktów –
0,00 pkt.; łączna ilość uzyskanych punktów – 60,00 pkt.

Zadanie 5
Elmiko Medical Sp. z o.o., ul. Poleczki 29, 02-822 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy została oceniona jako oferta najkorzystniejsza tj.
przedstawiająca  najkorzystniejszy bilans  kryterium „Cena” o znaczeniu  60% i  kryterium
„Okres  gwarancji”  o  znaczeniu  40%,  wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  z  udziału  w
postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Elmiko Medical Sp. z o.o.,  ul.  Poleczki  29,  02-822 Warszawa – kryterium „cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 60,00 pkt, kryterium „Okres gwarancji”: ilość uzyskanych punktów –
0,00 pkt.; łączna ilość uzyskanych punktów – 60,00 pkt.

Zadanie 6
Medela Polska Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa 

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy została oceniona jako oferta najkorzystniejsza tj.
przedstawiająca  najkorzystniejszy bilans  kryterium „Cena” o znaczeniu  60% i  kryterium
„Okres  gwarancji”  o  znaczeniu  40%,  wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  z  udziału  w
postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Medela Polska Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa – kryterium „cena”:
ilość  uzyskanych  punktów –  60,00  pkt,  kryterium „Okres  gwarancji”: ilość  uzyskanych
punktów – 0,00 pkt.; łączna ilość uzyskanych punktów – 60,00 pkt.

Zadanie 7
GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy została oceniona jako oferta najkorzystniejsza tj.
przedstawiająca  najkorzystniejszy bilans  kryterium „Cena” o znaczeniu  60% i  kryterium
„Okres  gwarancji”  o  znaczeniu  40%,  wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  z  udziału  w
postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
GE Medical  Systems  Polska  Sp.  z  o.o.,  ul.  Wołoska  9,  02-583  Warszawa –  kryterium
„cena”:  ilość  uzyskanych  punktów  –  60,00  pkt,  kryterium „Okres  gwarancji”: ilość
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uzyskanych punktów – 0,00 pkt.; łączna ilość uzyskanych punktów – 60,00 pkt.
        
Zadanie 8
Dutchmed PL Sp. z o.o., ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy została oceniona jako oferta najkorzystniejsza tj.
przedstawiająca  najkorzystniejszy  bilans  kryterium  „Cena”  o  znaczeniu  60%,  kryterium
„Ocena techniczna – jakość” o znaczeniu 30% i kryterium „Okres gwarancji” o znaczeniu
10%, wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Dutchmed PL Sp. z o.o.,  ul.  Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz – kryterium „cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 60,00 pkt, kryterium „Okres gwarancji”: ilość uzyskanych punktów –
0,00 pkt., kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych punktów – 30,00 pkt;
łączna ilość uzyskanych punktów – 90,00 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.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego 

Szpitala Wojewódzkiego 
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek 
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