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Wynik postępowania przetargowego     

 

Dotyczy:  Kompleksowa dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w 

zakresie biochemii, immunologii, hematologii, koagulologii, diagnostyki ogólnej moczu, białek 

specyficznych wraz z zainstalowaniem laboratoryjnej sieci komputerowej i podłączenie analizatorów 

do tej sieci - Zp/28/PN-28/21 

       Zamawiający Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu  zgodnie z 

art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym 

postępowaniu.  

Roche Diagnostics Polska Sp. z o. o. ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa - 

Kompleksowa dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w zakresie 

biochemii, immunologii, hematologii, koagulologii, diagnostyki ogólnej moczu, białek specyficznych 

wraz z zainstalowaniem laboratoryjnej sieci komputerowej i podłączenie analizatorów do tej sieci, za 

wynagrodzeniem w okresie 36 miesięcy w kwocie: 9 921 037,35 zł brutto. Czas usunięcia awarii 

przez serwis techniczny od momentu jej zgłoszenia - do 36 godzin, brak możliwości bezpośredniego 

kontaktu pracowników Zamawiającego z serwisem technicznym. 

Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: kryterium cena – 60pkt., czas usunięcia awarii 

przez serwis techniczny  od momentu jej zgłoszenia – 0pkt., brak możliwości bezpośredniego 

kontaktu pracowników Zamawiającego z serwisem technicznym – 0pkt. Razem: 60 pkt. 

 

Uzasadnienie wyboru:   

Jedna złożona oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

 

 

Zamawiający informuje, że umowa w przedmiotowym postępowaniu zostanie zawarta w 

terminie  określonym w art. 264 ust. 2 pkt. 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Załącznik: 

- rozdzielnik                                                                                                                  

Zatwierdzam 

 

p.o. Dyrektora Szpitala 

  Adriana Tomusiak 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła: Dorota Piekarz 

nr telefonu: 74/6489700 
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ROZDZIELNIK 

Wykonawcy w postępowaniu: 

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa    
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