
        

 

     DZP 3320.87.22 Zamość, dnia 26 stycznia 2023 r. 

  

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

 

 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. 

Aleje Jana  Pawła II 10, dalej: „Zamawiający”,  na mocy art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia          

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)  

informuje, że w ramach prowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę odczynników wraz z dzierżawą dwóch analizatorów 

hematologicznych i jednego aparatu do barwienia preparatów do Pracowni Hematologii  

(dalej: „postępowanie”) jako najkorzystniejsza w danym zadaniu została wybrana oferta 

złożona przez Wykonawcę: 

Zadanie 1 – odczynniki do oznaczania morfologii krwi z dzierżawą dwóch analizatorów 

hematologicznych 

Sysmex Polska  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ul. Aleje Jerozolimskie 176,      

02-486 Warszawa NIP: 522-27-72-467 – cena – 539.221,32  zł;   

Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta, która uzyskała największą liczbę punktów za oba 

kryteria oceny łącznie. W Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”), Zamawiający 

informował, że za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach postępowania w danym zadaniu 

zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za oba kryteria oceny łącznie.   

Wykonawca, który złożył ofertę:  

Sysmex Polska  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ul. Aleje Jerozolimskie 176,      

02-486 Warszawa NIP: 522-27-72-467,  punktacja:  kryterium cena 60% - 54,00 pkt, jakość 

40% - 40,00 pkt, łączna punktacja 94,00 pkt;   

Diag – Med Grażyna Konecka ul. Modularna 11a, bud. H3, 02-238 Warszawa NIP: 

5341000682, punktacja: kryterium cena 60% - 60,00 pkt, jakość 40% - 20,00 pkt, łączna 

punktacja  80,00 pkt;   

 

Zadanie  2 - odczynniki wraz z dzierżawą jednego aparatu do barwienia preparatów 

krwi i szpiku 

Sysmex Polska  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ul. Aleje Jerozolimskie 176,      

02-486 Warszawa NIP: 522-27-72-467 – cena – 38.620,80 zł;   

Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta, która uzyskała największą liczbę punktów za oba 

kryteria oceny łącznie. W Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”), Zamawiający 



informował, że za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach postępowania w danym zadaniu 

zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za oba kryteria oceny łącznie.   

Wykonawca, który złożył ofertę:  

Sysmex Polska  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ul. Aleje Jerozolimskie 176,      

02-486 Warszawa NIP: 522-27-72-467,  punktacja:  kryterium cena 60% - 60,00 pkt, jakość 

40% - 40,00 pkt, łączna punktacja 100,00 pkt;   
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