
     
  Zamość, dnia 9 marca 2023 r.

DZP.3320.89.22

Dotyczy:  informacji  o  wyborze  najko  rzystniejszej  oferty  i     o     unieważnieniu  postępowania
w     zakresie zad  ania   12, 24, 26, 32, 33, 35, 44, 48, 49, 50  .

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Aleje Jana Pawła II 10, stosownie do art. 253 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r.
- Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2022  r.  poz.  1710  z  późn.  zm.),  zwanej  dalej
jako „ustawa  PZP” informuje,  że w ramach  prowadzonego  postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego pn. Dostawa stymulatorów jedno i dwujamowych, stymulatorów
resynchronizujących,  defibrylatorów,  elektrod  oraz  sprzętu  pomocniczego
w poszczególnych zadaniach jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Zadanie  1  -  Stymulatory  resynchronizujące  komorowe DDD BiV MRI z  kompletem
elektrod – 9 szt. 
Biotronik Polska Sp. z o.o., ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. zdobyła  największą  liczbę  punktów  łącznie  w  kryterium  „Cena”  o znaczeniu  60%
i kryterium  „Ocena  techniczna  -  jakość”  o  znaczeniu  40%.  Wykonawca  nie  podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Biotronik Polska Sp. z o.o.,  ul.  Murawa 12-18, 61-655 Poznań  – kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 57,72 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 97,72 pkt.
Medtronic  Poland  Sp.  z  o.o.,  ul.  Polna  11,  00-633  Warszaw  –  kryterium  „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 60,00 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 30,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 90,00 pkt.

Zadanie 2 - Stymulatory resynchronizujące DDD BiV MRI bez elektrod – 18 szt. 
Biotronik Polska Sp. z o.o., ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. zdobyła  największą  liczbę  punktów  łącznie  w  kryterium  „Cena”  o znaczeniu  60%
i kryterium  „Ocena  techniczna  -  jakość”  o  znaczeniu  40%.  Wykonawca  nie  podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Biotronik Polska Sp. z o.o.,  ul.  Murawa 12-18, 61-655 Poznań  – kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 60,00 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.
Medtronic  Poland  Sp.  z  o.o.,  ul.  Polna  11,  00-633 Warszawa  –  kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 57,07 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 10,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 67,07 pkt.
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Zadanie 3 - Defibrylatory ICD jednojamowe DF-1 z elektrodą – 9 szt. 
Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. zdobyła  największą  liczbę  punktów  łącznie  w  kryterium  „Cena”  o znaczeniu  60%
i kryterium  „Ocena  techniczna  -  jakość”  o  znaczeniu  40%.  Wykonawca  nie  podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Medtronic  Poland  Sp.  z  o.o.,  ul.  Polna  11,  00-633 Warszawa  –  kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 60,00 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 32,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 92,00 pkt.
Abbott  Medical Sp. z o.o.,  ul.  Postępu 21B, 02-676 Warszawa  – kryterium „Cena”: ilość
uzyskanych punktów – 49,74 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 89,74 pkt.
Biotronik Polska Sp. z o.o.,  ul.  Murawa 12-18, 61-655 Poznań  – kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 41,28 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 81,28 pkt.

Zadanie 4 - Defibrylatory ICD jednojamowe DF-4 MRI z elektrodą – 23 szt. 
Biotronik Polska Sp. z o.o., ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. zdobyła  największą  liczbę  punktów  łącznie  w  kryterium  „Cena”  o znaczeniu  60%
i kryterium  „Ocena  techniczna  -  jakość”  o  znaczeniu  40%.  Wykonawca  nie  podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Biotronik Polska Sp. z o.o.,  ul.  Murawa 12-18, 61-655 Poznań – kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 41,28 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 81,28 pkt.
Abbott  Medical Sp. z o.o.,  ul.  Postępu 21B, 02-676 Warszawa – kryterium „Cena”: ilość
uzyskanych punktów – 49,74 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 26,67 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 76,41 pkt.
Medtronic  Poland  Sp.  z  o.o.,  ul.  Polna  11,  00-633 Warszawa –  kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 60,00 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 13,33 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 73,33 pkt.

Zadanie 5 - Defibrylatory ICD DR DF-1 z elektrodami – 9 szt. 
Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. zdobyła  największą  liczbę  punktów  łącznie  w  kryterium  „Cena”  o znaczeniu  60%
i kryterium  „Ocena  techniczna  -  jakość”  o  znaczeniu  40%.  Wykonawca  nie  podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Medtronic  Poland  Sp.  z  o.o.,  ul.  Polna  11,  00-633 Warszawa –  kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 60,00 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 25,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 85,00 pkt.
Biotronik Polska Sp. z o.o.,  ul.  Murawa 12-18, 61-655 Poznań – kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 41,79 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 81,79 pkt.
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Zadanie 6 - Defibrylatory ICD DR DF-4 MRI z kompletem elektrod – 18 szt. 
Boston Scientific Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. zdobyła  największą  liczbę  punktów  łącznie  w  kryterium  „Cena”  o znaczeniu  60%
i kryterium  „Ocena  techniczna  -  jakość”  o  znaczeniu  40%.  Wykonawca  nie  podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Boston Scientific  Polska Sp. z  o.o.,  Al.  Jana Pawła II  22,  00-133 Warszawa – kryterium
„Cena”: ilość uzyskanych punktów – 56,97 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość
uzyskanych punktów – 28,57 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 85,54 pkt.
Biotronik Polska Sp. z o.o.,  ul.  Murawa 12-18, 61-655 Poznań – kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 42,63 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 82,63 pkt.
Abbott  Medical Sp. z o.o.,  ul.  Postępu 21B, 02-676 Warszawa – kryterium „Cena”: ilość
uzyskanych punktów – 50,44 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 22,86 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 73,30 pkt.
Medtronic  Poland  Sp.  z  o.o.,  ul.  Polna  11,  00-633 Warszawa –  kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 60,00 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 11,43 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 71,43 pkt.

Zadanie 7 - Defibrylatory z funkcją resynchronizacji CRTD DF-1 z elektrodami RA i
DF-1, bez elektrody LV – 14 szt.
Biotronik Polska Sp. z o.o., ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. zdobyła  największą  liczbę  punktów  łącznie  w  kryterium  „Cena”  o znaczeniu  60%
i kryterium  „Ocena  techniczna  -  jakość”  o  znaczeniu  40%.  Wykonawca  nie  podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty: 
Biotronik Polska Sp. z o.o.,  ul.  Murawa 12-18, 61-655 Poznań – kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 60,00 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie  8  -  Defibrylatory  zaawansowane z  funkcją  resynchronizacji  CRTD MRI  z
elektrodami  stymulującymi  i  defibrylacyjnymi,  oraz  zestawem  do  zdalnego
monitorowania – 36 szt. 
Biotronik Polska Sp. z o.o., ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. zdobyła  największą  liczbę  punktów  łącznie  w  kryterium  „Cena”  o znaczeniu  60%
i kryterium  „Ocena  techniczna  -  jakość”  o  znaczeniu  40%.  Wykonawca  nie  podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Biotronik Polska Sp. z o.o.,  ul.  Murawa 12-18, 61-655 Poznań – kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 60,00 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.
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Zadanie  9  –  Defibrylatory  MRI  z  funkcją  resynchronizacji  CRT-D  MRI  DF-4  z
kompletem  elektrod  i  elektrodą  LV  czteropolową  oraz  zestawem  do  zdalnego
monitorowania – 23 szt. 
Abbott Medical Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. zdobyła  największą  liczbę  punktów  łącznie  w  kryterium  „Cena”  o znaczeniu  60%
i kryterium  „Ocena  techniczna  -  jakość”  o  znaczeniu  40%.  Wykonawca  nie  podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Abbott  Medical Sp. z o.o.,  ul.  Postępu 21B, 02-676 Warszawa – kryterium „Cena”: ilość
uzyskanych punktów – 60,00 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.
Biotronik Polska Sp. z o.o.,  ul.  Murawa 12-18, 61-655 Poznań – kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 53,22 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 93,22 pkt.

Zadanie 10 - Zestawy do wprowadzania elektrod 7-10F – 270 szt. 
Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. zdobyła  największą  liczbę  punktów  łącznie  w  kryterium  „Cena”  o znaczeniu  60%
i kryterium  „Ocena  techniczna  -  jakość”  o  znaczeniu  40%.  Wykonawca  nie  podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl – kryterium „Cena”: ilość
uzyskanych punktów – 56,11 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 96,11 pkt.
Agencja Naukowo - Techniczna "Symico" Sp. z o.o.,  ul.  Powstańców Śl. 54A/ 2, 53-333
Wrocław –  kryterium „Cena”:  ilość  uzyskanych  punktów –  60,00 pkt,  kryterium „Ocena
techniczna  -  jakość”: ilość  uzyskanych  punktów  –  26,67  pkt;  łączna  ilość  uzyskanych
punktów – 86,67 pkt.
Biotronik Polska Sp. z o.o.,  ul.  Murawa 12-18, 61-655 Poznań – kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 43,49 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 83,49 pkt.
Medtronic  Poland  Sp.  z  o.o.,  ul.  Polna  11,  00-633 Warszawa –  kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 34,79 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 33,33 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 68,12 pkt.

Zadanie 11 - Elektrody do stymulacji przezżylnej lewej komory z zagięciem dystalnego
odcinka w kształcie litery L – 27 szt. 
Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. zdobyła  największą  liczbę  punktów  łącznie  w  kryterium  „Cena”  o znaczeniu  60%
i kryterium  „Ocena  techniczna  -  jakość”  o  znaczeniu  40%.  Wykonawca  nie  podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Medtronic  Poland  Sp.  z  o.o.,  ul.  Polna  11,  00-633 Warszawa –  kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 60,00 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.
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Zadanie 13 - Elektrody do stymulacji przezżylnej lewej komory o bardzo małej średnicy
(≤5 Fr) bipolarne – 27 szt.
Abbott Medical Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. zdobyła  największą  liczbę  punktów  łącznie  w  kryterium  „Cena”  o znaczeniu  60%
i kryterium  „Ocena  techniczna  -  jakość”  o  znaczeniu  40%.  Wykonawca  nie  podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Abbott  Medical Sp. z o.o.,  ul.  Postępu 21B, 02-676 Warszawa – kryterium „Cena”: ilość
uzyskanych punktów – 49,50 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 89,50 pkt.
Medtronic  Poland  Sp.  z  o.o.,  ul.  Polna  11,  00-633 Warszawa –  kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 60,00 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 13,33 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 73,33 pkt.

Zadanie 14 - Elektrody do stymulacji przezżylnej lewej komory o bardzo małej średnicy
(≤5 Fr) czteropolowe – 27 szt. 
Biotronik Polska Sp. z o.o., ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. zdobyła  największą  liczbę  punktów  łącznie  w  kryterium  „Cena”  o znaczeniu  60%
i kryterium  „Ocena  techniczna  -  jakość”  o  znaczeniu  40%.  Wykonawca  nie  podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Biotronik Polska Sp. z o.o.,  ul.  Murawa 12-18, 61-655 Poznań – kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 60,00 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie 15 - Zestaw sterowalny do stymulacji pęczka Hisa z elektrodą – 18 szt. 
Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. zdobyła  największą  liczbę  punktów  łącznie  w  kryterium  „Cena”  o znaczeniu  60%
i kryterium  „Ocena  techniczna  -  jakość”  o  znaczeniu  40%.  Wykonawca  nie  podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Medtronic  Poland  Sp.  z  o.o.,  ul.  Polna  11,  00-633 Warszawa –  kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 60,00 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie 16 – Prowadnik diagnostyczny z końcówką  J – 108 szt. 
Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. zdobyła  największą  liczbę  punktów  łącznie  w  kryterium  „Cena”  o znaczeniu  60%
i kryterium  „Ocena  techniczna  -  jakość”  o  znaczeniu  40%.  Wykonawca  nie  podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl – kryterium „Cena”: ilość
uzyskanych punktów – 29,14 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
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punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 69,14 pkt.
Agencja Naukowo - Techniczna "Symico" Sp. z o.o.,  ul.  Powstańców Śl. 54A/ 2, 53-333
Wrocław   – kryterium „Cena”:  ilość uzyskanych punktów – 60,00 pkt,  kryterium „Ocena
techniczna - jakość”: ilość uzyskanych punktów – 0 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów –
60,00 pkt.

Zadanie  17  –  Elektroda  <5Fr  z  aktywną  fiksacją  do  implantacji  przez  zestaw
wprowadzający – 90 szt. 
Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. zdobyła  największą  liczbę  punktów  łącznie  w  kryterium  „Cena”  o znaczeniu  60%
i kryterium  „Ocena  techniczna  -  jakość”  o  znaczeniu  40%.  Wykonawca  nie  podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Medtronic  Poland  Sp.  z  o.o.,  ul.  Polna  11,  00-633 Warszawa –  kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 60,00 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie 18 - Sterowalna elektrofizjologiczna elektroda do zatoki wieńcowej 7F - 63 szt. 
Hagmed Sp. z o.o. Sp. k., ul. Tomaszowska 32, 96-200 Rawa Mazowiecka

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. zdobyła  największą  liczbę  punktów  łącznie  w  kryterium  „Cena”  o znaczeniu  60%
i kryterium  „Ocena  techniczna  -  jakość”  o  znaczeniu  40%.  Wykonawca  nie  podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Hagmed  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.,  ul.  Tomaszowska  32,  96-200  Rawa Mazowiecka –  kryterium
„Cena”: ilość uzyskanych punktów – 60,00 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość
uzyskanych punktów – 0 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 60,00 pkt.

Zadanie 19 - Cewnik sterowalny do kontrastowania zatoki wieńcowej – 9 szt. 
Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. zdobyła  największą  liczbę  punktów  łącznie  w  kryterium  „Cena”  o znaczeniu  60%
i kryterium  „Ocena  techniczna  -  jakość”  o  znaczeniu  40%.  Wykonawca  nie  podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Medtronic  Poland  Sp.  z  o.o.,  ul.  Polna  11,  00-633 Warszawa –  kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 60,00 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie 20 - Zestawy: do wprowadzania elektrody i kontrastowania zatoki wieńcowej
cewnikiem - 108 szt. z kompatybilnym cewnikiem typu subselector - 36 szt. 
Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. zdobyła  największą  liczbę  punktów  łącznie  w  kryterium  „Cena”  o znaczeniu  60%
i kryterium  „Ocena  techniczna  -  jakość”  o  znaczeniu  40%.  Wykonawca  nie  podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
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Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Medtronic  Poland  Sp.  z  o.o.,  ul.  Polna  11,  00-633 Warszawa –  kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 60,00 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie 21 - Cewnik balonowy do kontrastowania zatoki wieńcowej - 18 szt. 
Biotronik Polska Sp. z o.o., ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. zdobyła  największą  liczbę  punktów  łącznie  w  kryterium  „Cena”  o znaczeniu  60%
i kryterium  „Ocena  techniczna  -  jakość”  o  znaczeniu  40%.  Wykonawca  nie  podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Biotronik Polska Sp. z o.o.,  ul.  Murawa 12-18, 61-655 Poznań – kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 60,00 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie 22 - Śrubokręty do stymulatora - 18 szt. 
Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to Cena 100%. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Medtronic  Poland  Sp.  z  o.o.,  ul.  Polna  11,  00-633 Warszawa –  kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.
Abbott  Medical Sp. z o.o.,  ul.  Postępu 21B, 02-676 Warszawa – kryterium „Cena”: ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 82,50 pkt.
Biotronik Polska Sp. z o.o.,  ul.  Murawa 12-18, 61-655 Poznań – kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 82,50 pkt.

Zadanie 23 - Silikonowe kapturki do zamknięcia końcówki elektrod - 18 szt. 
Abbott Medical Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to Cena 100%. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Abbott  Medical Sp. z o.o.,  ul.  Postępu 21B, 02-676 Warszawa – kryterium „Cena”: ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie  25  -  Nożyk  automatyczny  do  rozcinania  koszulek  podczas  wprowadzania
elektrod - 126 szt.
Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. zdobyła  największą  liczbę  punktów  łącznie  w  kryterium  „Cena”  o znaczeniu  60%
i kryterium  „Ocena  techniczna  -  jakość”  o  znaczeniu  40%.  Wykonawca  nie  podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty: 
Medtronic  Poland  Sp.  z  o.o.,  ul.  Polna  11,  00-633 Warszawa –  kryterium „Cena”:  ilość
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uzyskanych punktów – 60,00 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.
Biotronik Polska Sp. z o.o.,  ul.  Murawa 12-18, 61-655 Poznań – kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 36,00 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 26,67 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 62,67 pkt.

Zadanie 27 - Zestawy jałowe do zabiegów implantacji stymulatorów - 405 szt. 
Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to Cena 100%. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl – kryterium „Cena”: ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie  28  -  Cewnik  zbrojony  o  stałej  krzywiźnie  3D  przeznaczony  do  implantacji
elektrody 4F do pęczka Hisa - 63 szt. 
Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. zdobyła  największą  liczbę  punktów  łącznie  w  kryterium  „Cena”  o znaczeniu  60%
i kryterium  „Ocena  techniczna  -  jakość”  o  znaczeniu  40%.  Wykonawca  nie  podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Medtronic  Poland  Sp.  z  o.o.,  ul.  Polna  11,  00-633 Warszawa –  kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 60,00 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.
Biotronik Polska Sp. z o.o., ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań – oferta odrzucona.

Zadanie  29  -  Cewnik  zbrojony  o  stałej  krzywiźnie  3D  przeznaczony  do  implantacji
elektrody do pęczka Hisa - 45 szt. 
Biotronik Polska Sp. z o.o., ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. zdobyła  największą  liczbę  punktów  łącznie  w  kryterium  „Cena”  o znaczeniu  60%
i kryterium  „Ocena  techniczna  -  jakość”  o  znaczeniu  40%.  Wykonawca  nie  podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Biotronik Polska Sp. z o.o.,  ul.  Murawa 12-18, 61-655 Poznań – kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 44,00 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 84,44 pkt.
Medtronic  Poland  Sp.  z  o.o.,  ul.  Polna  11,  00-633 Warszawa –  kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 60,00 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 4,44 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 64,44 pkt.

Zadanie 30 – Elektrody do czasowej stymulacji serca bipolarne - 108 szt. 
Hagmed Sp. z o.o. Sp. k., ul. Tomaszowska 32, 96-200 Rawa Mazowiecka

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to Cena 100%. Wykonawca
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nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Hagmed  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.,  ul.  Tomaszowska  32,  96-200  Rawa Mazowiecka –  kryterium
„Cena”: ilość uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.
Agencja Naukowo - Techniczna "Symico" Sp. z o.o.  ul. Powstańców Śl. 54A/ 2, 53-333
Wrocław – oferta odrzucona.

Zadanie  31  –  Kabel  elektryczny  dwużyłowy  giętki  zakończony  obustronnie
krokodylkami jałowy do pomiarów elektrycznych podczas  implantacji  stymulatora –
135 szt. 
Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to Cena 100%. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Medtronic  Poland  Sp.  z  o.o.,  ul.  Polna  11,  00-633 Warszawa –  kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów / łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie 34 – Klej silikonowy do naprawy elektrod jałowy - 3 szt. 
Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to Cena 100%. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Medtronic  Poland  Sp.  z  o.o.,  ul.  Polna  11,  00-633 Warszawa –  kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów / łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie 36 - Kardiowerter defibrylator podskórny - 2 szt. 
Boston Scientific Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to Cena 100%. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Boston Scientific  Polska Sp. z  o.o.,  Al.  Jana Pawła II  22,  00-133 Warszawa – kryterium
„Cena”: ilość uzyskanych punktów / łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie  37  -  Stymulator  do  stymulacji  sekwencyjnej  DDD-R  z  funkcją  aktywnego
szukania własnego rytmu komór MRI z elektrodami – 45 szt. 
Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. zdobyła  największą  liczbę  punktów  łącznie  w  kryterium  „Cena”  o znaczeniu  60%
i kryterium  „Ocena  techniczna  -  jakość”  o  znaczeniu  40%.  Wykonawca  nie  podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Medtronic  Poland  Sp.  z  o.o.,  ul.  Polna  11,  00-633 Warszawa –  kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 60,00 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.
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Zadanie  38  –  Stymulator  MRI  z  automatyką  do  stymulacji  sekwencyjnej  DDD-R z
kompletem elektrod i z funkcją promowania własnego rytmu komór - 135 szt. 
Biotronik Polska Sp. z o.o., ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. zdobyła  największą  liczbę  punktów  łącznie  w  kryterium  „Cena”  o znaczeniu  60%
i kryterium  „Ocena  techniczna  -  jakość”  o  znaczeniu  40%.  Wykonawca  nie  podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Biotronik Polska Sp. z o.o.,  ul.  Murawa 12-18, 61-655 Poznań – kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 51,61 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 91,61 pkt.
Medtronic  Poland  Sp.  z  o.o.,  ul.  Polna  11,  00-633 Warszawa –  kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 60,00 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 24,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 84,00 pkt.
Abbott  Medical Sp. z o.o.,  ul.  Postępu 21B, 02-676 Warszawa – kryterium „Cena”: ilość
uzyskanych punktów – 51,45 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 32,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 83,45 pkt.

Zadanie 39 -  Stymulator do stymulacji  sekwencyjnej  DDD-R prosty z  elektrodami –
135 szt. 
Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. zdobyła  największą  liczbę  punktów  łącznie  w  kryterium  „Cena”  o znaczeniu  60%
i kryterium  „Ocena  techniczna  -  jakość”  o  znaczeniu  40%.  Wykonawca  nie  podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Medtronic  Poland  Sp.  z  o.o.,  ul.  Polna  11,  00-633 Warszawa –  kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 60,00 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.
Biotronik Polska Sp. z o.o.,  ul.  Murawa 12-18, 61-655 Poznań – kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 51,61 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 91,61 pkt.
Abbott  Medical Sp. z o.o.,  ul.  Postępu 21B, 02-676 Warszawa – kryterium „Cena”: ilość
uzyskanych punktów – 51,45 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 91,45 pkt.

Zadanie 40 - Stymulator MRI z elektrodą i z automatyką do stymulacji jednojamowej
SSI-R - 90 szt.
Biotronik Polska Sp. z o.o., ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. zdobyła  największą  liczbę  punktów  łącznie  w  kryterium  „Cena”  o znaczeniu  60%
i kryterium  „Ocena  techniczna  -  jakość”  o  znaczeniu  40%.  Wykonawca  nie  podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty: 
Biotronik Polska Sp. z o.o.,  ul.  Murawa 12-18, 61-655 Poznań – kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 52,02 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 92,02 pkt.
Abbott  Medical Sp. z o.o.,  ul.  Postępu 21B, 02-676 Warszawa – kryterium „Cena”: ilość
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uzyskanych punktów – 50,42 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 90,42 pkt.
Medtronic  Poland  Sp.  z  o.o.,  ul.  Polna  11,  00-633 Warszawa –  kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 60,00 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 0 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 60,00 pkt.

Zadanie 41 – Stymulator MRI prosty do stymulacji jednojamowej bez elektrod SSI-R –
135 szt. 
Biotronik Polska Sp. z o.o., ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. zdobyła  największą  liczbę  punktów  łącznie  w  kryterium  „Cena”  o znaczeniu  60%
i kryterium  „Ocena  techniczna  -  jakość”  o  znaczeniu  40%.  Wykonawca  nie  podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Biotronik Polska Sp. z o.o.,  ul.  Murawa 12-18, 61-655 Poznań – kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 53,51 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 93,51 pkt.
Abbott  Medical Sp. z o.o.,  ul.  Postępu 21B, 02-676 Warszawa – kryterium „Cena”: ilość
uzyskanych punktów – 50,77 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 90,77 pkt.
Medtronic  Poland  Sp.  z  o.o.,  ul.  Polna  11,  00-633 Warszawa –  kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 60,00 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 0 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 60,00 pkt.

Zadanie  42  -  Stymulator  do  stymulacji  sekwencyjnej  DDD-R z  funkcją  closed  loop
stimulation z kompletem elektrod – 18 szt. 
Biotronik Polska Sp. z o.o., ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. zdobyła  największą  liczbę  punktów  łącznie  w  kryterium  „Cena”  o znaczeniu  60%
i kryterium  „Ocena  techniczna  -  jakość”  o  znaczeniu  40%.  Wykonawca  nie  podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Biotronik Polska Sp. z o.o.,  ul.  Murawa 12-18, 61-655 Poznań – kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 60,00 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie 43 – Zestawy z rozrywalną koszulką do implantacji  elektrod przez nakłucie
żyły – 540 szt. 
Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. zdobyła  największą  liczbę  punktów  łącznie  w  kryterium  „Cena”  o znaczeniu  60%
i kryterium  „Ocena  techniczna  -  jakość”  o  znaczeniu  40%.  Wykonawca  nie  podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl – kryterium „Cena”: ilość
uzyskanych punktów – 56,11 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 96,11 pkt.
Agencja Naukowo - Techniczna "Symico" Sp. z o.o.,  ul.  Powstańców Śl. 54A/ 2, 53-333
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Wrocław –  kryterium „Cena”:  ilość  uzyskanych  punktów –  60,00 pkt,  kryterium „Ocena
techniczna  -  jakość”: ilość  uzyskanych  punktów  –  26,67  pkt;  łączna  ilość  uzyskanych
punktów – 86,67 pkt.
Biotronik Polska Sp. z o.o.,  ul.  Murawa 12-18, 61-655 Poznań – kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 43,49 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 83,49 pkt.
Medtronic  Poland  Sp.  z  o.o.,  ul.  Polna  11,  00-633 Warszawa –  kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 34,79 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 33,33 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 68,12 pkt.

Zadanie 44 – Zadanie unieważnione. Jedyna złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Agencja Naukowo - Techniczna "Symico" Sp. z o.o.,  ul.  Powstańców Śl. 54A/ 2, 53-333
Wrocław – oferta odrzucona.

Zadanie 45 – Zatyczka portu DF-1 – 9 szt. 
Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to Cena 100%. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Medtronic  Poland  Sp.  z  o.o.,  ul.  Polna  11,  00-633 Warszawa –  kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.
Abbott  Medical Sp. z o.o.,  ul.  Postępu 21B, 02-676 Warszawa – kryterium „Cena”: ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 55,00 pkt.

Zadanie 46 – Zatyczka portu IS-1 pasująca do portu DF 1 – 18 szt.  
Abbott Medical Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to Cena 100%. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Abbott  Medical Sp. z o.o.,  ul.  Postępu 21B, 02-676 Warszawa – kryterium „Cena”: ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.
Medtronic  Poland  Sp.  z  o.o.,  ul.  Polna  11,  00-633 Warszawa –  kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 72,73 pkt.

Zadanie 47 – Prowadnik diagnostyczny o b. wysokiej hydrofilności z zagiętą końcówką –
45 szt. 
Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. zdobyła  największą  liczbę  punktów  łącznie  w  kryterium  „Cena”  o znaczeniu  60%
i kryterium  „Ocena  techniczna  -  jakość”  o  znaczeniu  40%.  Wykonawca  nie  podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Medtronic  Poland  Sp.  z  o.o.,  ul.  Polna  11,  00-633 Warszawa –  kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 60,00 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.
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Zadanie 49 – Zadanie unieważnione. Jedyna złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Agencja Naukowo - Techniczna "Symico" Sp. z o.o.,  ul.  Powstańców Śl. 54A/ 2, 53-333
Wrocław – oferta odrzucona.

Zadanie  51 – Elektroda neutralna przyklejana pasująca do aparatu ERBE VIO-3 –
540 szt. 
Empireum Piotr Dopieralski, ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to Cena 100%. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Empireum Piotr  Dopieralski,  ul.  Chotomowska  30,  05-110 Jabłonna  – kryterium „Cena”:
ilość uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie 52 - Elektrody do stymulacji stałej przedsionkowej lub komorowej z aktywną
fiksacją wysuwane lub  sweet tip bipolarne – 23 szt. 
Biotronik Polska Sp. z o.o., ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. o najniższej cenie - jedyne obowiązujące kryterium oceny ofert to Cena 100%. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Biotronik Polska Sp. z o.o.,  ul.  Murawa 12-18, 61-655 Poznań – kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów / łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie  53  –  Elektrody  do  stymulacji  przedsionkowej  lub  komorowej  z  aktywną
fiksacją, bipolarne – 45 szt. 
Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:  Oferta  Wykonawcy została  oceniona  jako oferta  najkorzystniejsza
tj. zdobyła  największą  liczbę  punktów  łącznie  w  kryterium  „Cena”  o znaczeniu  60%
i kryterium  „Ocena  techniczna  -  jakość”  o  znaczeniu  40%.  Wykonawca  nie  podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Medtronic  Poland  Sp.  z  o.o.,  ul.  Polna  11,  00-633 Warszawa –  kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 60,00 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.
Abbott  Medical Sp. z o.o.,  ul.  Postępu 21B, 02-676 Warszawa – kryterium „Cena”: ilość
uzyskanych punktów – 49,38 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 89,38 pkt.
Biotronik Polska Sp. z o.o.,  ul.  Murawa 12-18, 61-655 Poznań – kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 43,97 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 83,97 pkt

Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  że  przedmiotowe  postępowanie  zostało
unieważnione:
- w zakresie zadania 12, 24, 26, 32, 33, 35, 48, 50 nie złożono żadnej oferty.
Podstawą prawną unieważnienia jest art. 255 pkt 1) ustawy PZP, który brzmi: „Zamawiający
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnego wniosku
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o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”.

- w zakresie zadania 44 oraz 49 wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu.
Podstawą prawną unieważnienia jest art. 255 pkt 2) ustawy PZP, który brzmi: „Zamawiający
unieważnia  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  jeżeli:  2)  wszystkie  złożone  wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu”.

Krzysztof Polberg 
/-/

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
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