
     
  Zamość, dnia 16 marca 2023 r.

DZP.3320.107.22

Dotyczy:  informacji  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  i     o     unieważnieniu  postępowania
w     poszczególnych zadaniach.

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  sprzętu  diagnostycznego  i  zabiegowego
wykorzystywanego  przy  zabiegach  na  Sali  Hybrydowej w poszczególnych  zadaniach
jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Zadanie 3 - Prowadnik hydrofilny typu Roadrunner - 25 szt.  
Hammermed Medical Polska Sp. z o.o. S.K.A., ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź

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:
Hammermed  Medical  Polska  Sp.  z  o.o.  S.K.A.,  ul.  Kopcińskiego  69/71,  90-032  Łódź  –
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 4  – Cewnik do trombektomii wewnątrznaczyniowej - 10 szt.  
IHT Polska Sp. z o.o., ul. Europejska 14D, 02-964 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:
IHT Polska Sp.  z  o.o.,  ul.  Europejska 14D, 02-964 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 5 - Cewnik do trombolizy – 10 szt. 
Optimed Pro-Office Anna Szewczyk, ul. Forteczna 5, 32-086 Węgrzce

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
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wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Optimed Pro-Office Anna Szewczyk,  ul. Forteczna 5, 32-086 Węgrzce – 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 – 54,91 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 94,91 pkt.

Zadanie 8 – Stent prosty lub taperowany dedykowany do tętnic szyjnych – 80 szt. 
Balton Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7/ 14, 00-496 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:
Balton  Sp.  z  o.o.,  ul.  Nowy  Świat  7/  14,  00-496  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 9 - Stent szyjny zapobiegający mikroembolizacji naczyń mózgowych – 50 szt. 
Terumo Poland Sp. z o.o., ul. 1 Sierpnia 6, 02-134 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:
Terumo Poland Sp. z  o.o.,  ul.  1  Sierpnia  6,  02-134 Warszawa  – kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów / łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie  11  –  Stent  samorozprężalny  do  naczyń  obwodowych  uwalniający  lek
(paklitaxel) –  20 szt. 
Hammermed Medical Polska Sp. z o.o. S.K.A., ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź

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:
Hammermed  Medical  Polska  Sp.  z  o.o.  S.K.A.,  ul.  Kopcińskiego  69/71,  90-032  Łódź  –
kryterium „Cena”: ilość uzyskanych punktów / łączna  ilość uzyskanych punktów – 100,00
pkt.

Zadanie 12 – Stenty do naczyń obwodowych kompatybilne z prowadnikiem 0.035 
Hammermed Medical Polska Sp. z o.o. S.K.A., ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź

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:
Hammermed  Medical  Polska  Sp.  z  o.o.  S.K.A.,  ul.  Kopcińskiego  69/71,  90-032  Łódź  –
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kryterium „Cena”: ilość uzyskanych punktów / łączna  ilość uzyskanych punktów – 100,00
pkt.

Zadanie 13 – Stent do naczyń obwodowych uwalniający lek (sirolimus) – 20 szt. 
Support 4 Medicine Sp. z o.o. S.K.A., ul. Zwycięzców 28/ 29, 03-938 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:
Support 4 Medicine Sp. z o.o. S.K.A., ul. Zwycięzców 28/ 29, 03-938 Warszawa – kryterium
„Cena”: ilość uzyskanych punktów / łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie  14  -  Stent  do  naczyń  obwodowych  montowany  na  balonie  kompatybilny
z prowadnikiem 0.035” – 100 szt. 
Balton Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7/ 14, 00-496 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:
Balton  Sp.  z  o.o.,  ul.  Nowy  Świat  7/  14,  00-496  Warszawa  –  kryterium  „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 52,18 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 92,18 pkt.
Support 4 Medicine Sp. z o.o. S.K.A., ul. Zwycięzców 28/ 29, 03-938 Warszawa – kryterium
„Cena”: ilość uzyskanych punktów – 60,00 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość
uzyskanych punktów – 20,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 80,00 pkt.
Biotronik Polska Sp. z o.o.,  ul.  Murawa 12-18, 61-655 Poznań  – kryterium „Cena”: ilość
uzyskanych punktów – 48,88 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 20,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 68,88 pkt.
ProCardia Medical Sp. z o.o., ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa – kryterium „Cena”: ilość
uzyskanych punktów – 35,45 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 20,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 55,45 pkt.

Zadanie  15  -  Stent  samorozprężalny  do  naczyń  obwodowych  kompatybilny
z prowadnikiem 0.018 i 0.035 – 50 szt. 
Balton Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7/ 14, 00-496 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:
Balton  Sp.  z  o.o.,  ul.  Nowy  Świat  7/  14,  00-496  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  16  -  Stent  samorozprężalny  do  naczyń  obwodowych  z  systemem
wprowadzającym kompatybilny z prowadnikiem 0.035 – 200 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.
Balton  Sp.  z  o.o.,  ul.  Nowy  Świat  7/  14,  00-496  Warszawa  –  kryterium  „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 52,00 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 92,00 pkt.
Agencja Naukowo - Techniczna "Symico" Sp. z o.o.,  ul.  Powstańców Śl. 54A/ 2, 53-333
Wrocław  –  kryterium „Cena”:  ilość  uzyskanych  punktów –  52,38 pkt,  kryterium „Ocena
techniczna - jakość”: ilość uzyskanych punktów – 0 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów –
52,38 pkt.

Zadanie 17 - Cewnik balonowy uniwersalny – 140 szt. 
Balton Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7/ 14, 00-496 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:
Balton  Sp.  z  o.o.,  ul.  Nowy  Świat  7/  14,  00-496  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 - Cewnik balonowy uniwersalny – 500 szt. 
Balton Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7/ 14, 00-496 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:
Balton  Sp.  z  o.o.,  ul.  Nowy  Świat  7/  14,  00-496  Warszawa  –  kryterium  „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów – 51,75 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 91,75 pkt.
Support 4 Medicine Sp. z o.o. S.K.A., ul. Zwycięzców 28/ 29, 03-938 Warszawa – kryterium
„Cena”: ilość uzyskanych punktów – 60,00 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość
uzyskanych punktów – 20,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 80,00 pkt.
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Zadanie 19 - Cewnik balonowy wysokociśnieniowy, kompatybilny z prowadnikiem 0.035
– 10 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  20 – Cewnik balonowy do naczyń obwodowych uwalniający lek (sirolimus) –
30 szt. 
Agencja Naukowo - Techniczna "Symico" Sp. z o.o.,  ul. Powstańców Śl. 54A/ 2, 53-333
Wrocław

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:
Agencja Naukowo - Techniczna "Symico" Sp. z o.o.,  ul.  Powstańców Śl. 54A/ 2, 53-333
Wrocław – kryterium „Cena”: ilość uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów –
100,00 pkt.
Mac's  Medical  Sp. z o.o.,  ul.  Łucka 20/ 78,  00-845 Warszawa  – kryterium „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 64,22 pkt.

Zadanie 21 - Cewniki zbrojone wspomagające do udrożnień – 50 szt. 
Hammermed Medical Polska Sp. z o.o. S.K.A., ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź

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:
Hammermed  Medical  Polska  Sp.  z  o.o.  S.K.A.,  ul.  Kopcińskiego  69/71,  90-032  Łódź  –
kryterium „Cena”: ilość uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie 25 – Cewnik Fogarty’ego dwukanałowy – 100 szt. 
Balton Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7/ 14, 00-496 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:
Balton  Sp.  z  o.o.,  ul.  Nowy  Świat  7/  14,  00-496  Warszawa  –  kryterium  „Cena”:  ilość
uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.
Hagmed  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.,  ul.  Tomaszowska  32,  96-200  Rawa Mazowiecka  –  kryterium
„Cena”: ilość uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 48,72 pkt.
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Zadanie 26 – Stenty dedykowane do naczyń żylnych – 25 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.
Becton Dickinson Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa – kryterium „Cena”:
ilość uzyskanych punktów/ łączna ilość uzyskanych punktów – 92,86 pkt.

Zadanie 28 - Protekcja dystalna do zabiegów endowaskularnych - 100 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.

Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  że przedmiotowe  postępowanie  zostało
unieważnione w zakresie zadania 1, 2, 6, 7, 10, 22-24, 27 - 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
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”.

Adam Fimiarz
/-/

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
DZP.3320.107.22  – informacja o wyborze …...                                                                                                                                       6 z 6


