
     
  Zamość, dnia 22 października 2021 r.

DZP.3320.53.21

Dotyczy:  informacji  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  i  o  unieważnieniu  postępowania
w     zakresie zadania 5.

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  2021  r.  poz.  1129  z  późn.  zm.),  zwanej  dalej
jako „ustawa  PZP” informuje,  że w ramach  prowadzonego  postępowania  o udzielenie
zamówienia  publicznego  na  dostawę  sprzętu  do  elektrofizjologii w poszczególnych
zadaniach jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:
 
Zadanie 1 – Cewniki diagnostyczne czteropolowe – 120 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 – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie 2 – Cewniki diagnostyczne 10 – polowe z dystalną oliwką – 80 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 – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie  3  –  Cewniki  diagnostyczne  sterowalne  do  trzepotania  przedsionków  20  –
polowe – 50 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.
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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 – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.

Zadanie 4 – Cewniki diagnostyczne sterowalne do zatoki wieńcowej 10 – polowe – 80 szt.
Cetina Sp. z o.o., ul. Hierowskiego 68/ 13, 40-750 Katowice

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:
Cetina  Sp.  z  o.o.,  ul.  Hierowskiego  68/  13,  40-750  Katowice  –  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.
Hagmed  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.,  ul.  Tomaszowska  32,  96-200 Rawa Mazowiecka  –  kryterium
„Cena”: ilość uzyskanych punktów – 57,69 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość
uzyskanych punktów – 26,67 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 84,36 pkt.
Biotronik Polska Sp. z o.o.,  ul.  Murawa 12-18, 61-655 Poznań  – kryterium „Cena”: ilość
uzyskanych punktów – 37,82 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 77,82 pkt.

Zadanie 6 – Zestaw do nakłucia transseptalnego – 120 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.

Zadanie 7 – Cewniki diagnostyczne czteropolowe – 80 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 – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 100,00 pkt.
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Zadanie 8 – Koszulki naczyniowe do elektrofizjologii długie – 50 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.

Zadanie 9 – Transseptalna koszulka sterowalna – 20 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.

Zadanie 10 – Zestawy jałowe do zabiegów elektrofizjologicznych – 150 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 11 – Prowadnik diagnostyczny 0.032” 260 cm – 60 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 – 26,67 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 86,67 pkt.
Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl – kryterium „Cena”: ilość
uzyskanych punktów – 28,97 pkt, kryterium „Ocena techniczna - jakość”: ilość uzyskanych
punktów – 40,00 pkt; łączna ilość uzyskanych punktów – 68,97 pkt.
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Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  że  przedmiotowe  postępowanie  zostało
unieważnione w zakresie zadania 5.
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
W zakresie zadania 5 nie złożono żadnej oferty.
Podstawą  prawną  unieważnienia  postępowania  w  zakresie  zadania  5  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”.

Małgorzata Popławska
/-/

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
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