
 

 

Jelenia Góra, dnia 26 lutego 2020 r.  

 

Ldz.NZ/..283../2020 

DO WYKONAWCÓW 
 

Dot.: Wyroby Medyczne – Dostawa systemu zamkniętego do poboru krwi wraz  

z dzierżawą aparatu do OB. Nr referencyjny: ZP/PN/57/12/2019. Numer ogłoszenia: 

2019/S 248-612809 z dnia 24.12.2019 r. 

 
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze jako Zamawiający 

informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego jak w tytule zostały wybrane oferty:  

 

Pakiet nr 1: 

Oferta nr 2 złożona przez: 

ECLIPSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 

ul. prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków. 

Cena netto: 536 365,00 zł; Cena brutto: 579 814,20 zł. 

UZASADNIENIE: Oferta, jako jedyna została złożona do postępowania, uzyskała najwyższy wskaźnik 

punktowy wobec przyjętych kryteriów oceny. Spełnia wymogi określone w SIWZ. 

 

Pakiet nr  2: 

Oferta nr 1 złożona przez: 

BIOMAXIMA S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin. 

Cena netto: 11 000,00 zł; Cena brutto: 11 880,00 zł 

UZASADNIENIE: Oferta, jako jedyna została złożona do postępowania, uzyskała najwyższy wskaźnik 

punktowy wobec przyjętych kryteriów oceny. Spełnia wymogi określone w SIWZ. 

 

 

Oferty odrzucone: z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak w temacie nie zostały 

odrzucone oferty. 

 

Wykonawcy wykluczeni: z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak w temacie nie 

zostali wykluczeni wykonawcy.  

 

W załączeniu:  

- streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert. 

 

Pouczenie: 

Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługą środki odwoławcze przewidziane przez 

Ustawę – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019, poz. 1843).  

    

Do wiadomości :    

Wszyscy Wykonawcy (art. 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). 

 
 
  



 

 

Wojewódzki Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej  

ul. Ogińskiego 6 

58-506 Jelenia Góra 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert 

Nr 

pakietu 

/ Nr 

oferty 

Liczba pkt w 

kryterium 

Cena brutto  

dzierżawy 

aparatu  

(C1) 

10% = 10 pkt. 

 

 

 

Liczba pkt w 

kryterium 

Cena brutto 

dostawy sprzętu 

zużywalnego 

(C2) 

50% = 50 pkt. 

Liczba pkt w 

kryterium: 

 

Probówka z 

zamknięciem 

odkręcanym (z 

gwintem) 

(K1) 

14% = 14 pkt 

 

 

 

Liczba pkt w 

kryterium: 

 

Probówka z pak. 

1 poz. 5 do 

morfologii z o 

małej objętości 

(K2) 

5% = 5 pkt 

 

Liczba pkt w 

kryterium: 

 

Wszystkie 

probówki z 

tworzywa 

sztucznego 

(K3) 

2% = 2 pkt 

 

 

 

Liczba pkt w 

kryterium: 

 

Termin 

ważności 

probówki do 

koagulologii 

(K4) 

1% = 1 pkt 

 

 

Liczba pkt w 

kryterium: 

 

Wielkość 

opakowania do 

probówek 

(K5) 

3% = 3 pkt 

 

 

Liczba pkt w 

kryterium: 

 

Wszystkie 

elementy 

pochodzące od 

jednego 

Producenta 

(K6) 

6% = 6 pkt 

 

 

Liczba pkt w 

kryterium: 

 

Zaoferowanie poza 

zabezpieczeniem  

ostrza na 

 igle lub uchwycie  

- igły z okienkiem 

wizualizacyjnym w 

poz. 17 i 18 

(K7) 

9% = 9 pkt 

 

Razem 

1/2 
4428,20 

---------- x 10 = 10,00 pkt   

4428,20 

 

 

575 386,20 

-------------- x 50 = 50,00 pkt   

575 386,20 

 

14 pkt 5 pkt 2 pkt 1 pkt 3 pkt 6 pkt 9 pkt 
100,00 

pkt 

Nr pakietu 

/ Nr oferty 

Liczba pkt w kryterium 

CENA  

(C) 
 60% = 60 pkt. 

Liczba pkt w kryterium: 

Długość kapilary w pozycji 1.0 

wynosi 50 mm  

(K1) 

 20% = 20 pkt 

 

Liczba pkt w kryterium: 

Długość kapilary w pozycji  

2.0 wynosi 50 mm  

(K2) 

 20% = 20 pkt. 

 

Razem 

2/1 

11 880,00  

-------------- x 60 = 60,00 pkt   

11 880,00 

0 pkt 0 pkt 60,00 pkt 

 
Z poważaniem 

z up. Dyrektora WCSKJ 

Kierownik Działu Umów,   

Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 

inż. Jerzy Świątkowski 
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