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Dotyczy:   Umowy nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17-00 o dofinansowanie Projektu   RPSW.07.03.00-00-26-0006/17 pn. „Poprawa jakości i 
dostępności do usług zdrowotnych poprzez doposażenie Działu Kardiologicznego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach  Działania „7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Oś VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

 

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w  

Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  Nr 
ogłoszenia:  Dz.U. 2018 /S  250 -576977 ; data publikacji: 

29/12/2018 i na stronie internetowej  https://  www.zoz.konskie.pl, 
https:/platformazakupowa.pl/pn/zoz_konskie  

oraz w siedzibie zamawiającego - tablica ogłoszeń 
    
ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych  
w tym: Aparat ekg z 12 odprowadzeniami szt.1, Centrala monitorująca na 4 stanowiska szt.1, Centrala monitorująca na 
6 stanowisk szt.1, Kardiomonitor do central monitorujących szt. 10 Echokardiograf przenośny szt.1, Echokardiograf z 
sondą do badań przezprzełykowych szt.1, , Pompa infuzyjna 1-strzykawkowe szt.2 z uchwytem mocującym pompę szt.2, 
Respirator do wentylacji bezinwazyjnej szt.1, Angiograf do Pracowni Hemodynamiki wraz ze zintegrowaniem 
hemodynamicznym szt.1  – wg  zadań od 1 do 4.   
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w 
prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie 
następujących części zamówienia: 
 

-  zad.  1,- VIRIDIAN POLSKA Sp. z o.o., ul. Morgowa 4, 04-224 Warszawa 
-  zad. 2,- GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa 
-  zad. 3,- WALMED Sp. z o.o., ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie 
-  zad. 4, - unieważniono - przed terminem otwarcia ofert  
 
 Uzasadnienie wyboru:  
Oferty najkorzystniejsze w zakresie każdej części zamówienia wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na 
podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty te otrzymały najwyższą 
liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 
 
 

lp Nazwa wykonawcy i adres Wykonawcy Cena brutto zł Pkt za 
cenę 

Pkt za 
ocenę 
tech –

użytkową 

Razem pkt. Nr zad Uwagi  

1. Bjeska A. Pytel, R. Suchanke  S.J.  ul. Jasielska 10   60-476 Poznań 48 480,00 50,82 15,00 65,82 3 odrzucono 

2. GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 
Warszawa 

660 242,88 60,00 40,00 100 2  

3.  MIRO Sp. z o.o., ul. Mińska 25B lok. U1, 03-808 Warszawa 960 000,00 41,28 23,00 64,28 2  

4. VIRIDIAN POLSKA Sp. z o.o., ul. Morgowa 4, 04-224 Warszawa 534 444,00 
  41 040,00  

60,00 
60,00 

40,00 
15,00 

100 
75,00 

1 
3 

 

5. WALMED Sp. z o.o., ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie   48 337,50 
   

 

50,94 40,00 90,94   3  
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2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym 
postępowaniu został wykluczony  wykonawca – w zakresie zad nr 3 firma ; Bjeska A. Pytel, R. Suchanke  S.J.  ul. Jasielska 10   60-
476 Poznań   tj. Nieuzupełnienie dokumentów w terminie wyznaczonym przez zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy 
Pzp jest równoznaczne z niewykazaniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy 
Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w 
postępowaniu  
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym 
postępowaniu  została odrzucona  oferta. w zakresie zad nr 3 firma ; Bjeska A. Pytel, R. Suchanke  S.J.  ul. Jasielska 10   60-476 
Poznań – uzasadnienie jak w punkcie 2…. W świetle art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 
odrzuconą 
 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że unieważniono 
postepowanie w zakresie zadania  nr 4 . Przed terminem złożenia ofert. Na podstawie art 93.  1. Zamawiający unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 7) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 
uniemożliwiającą  zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  tj. załączniku nr 5 
do SIWZ  (Zestawienie wymaganych  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych i parametry oceniane)  są  nienależycie i  
niedokładnie sprecyzowane zasadnicze wymogi jakie powinien spełniać zaoferowany aparat,   oraz proponowana 
punktacja nie odzwierciedla prawidłowej oceny zaoferowanego angiografiu i nie spełnia oczekiwanych potrzeb 
zamawiającego .     
 
 5.Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną 
uzgodnione z wyłonionym wykonawcą / wykonawcami, w zakresie poszczególnych zadań. 
 
Środki ochrony prawnej 
 Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec  
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub 
2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
Termin wniesienia odwołania: 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
lub 15 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób. 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale 
VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198  
 
Pismo zostaje w dniu  dzisiejszym  zamieszczone na stronach 
  http://zoz-konskie.bip.org.pl/ i  platformazakupowa.pl/pn/zoz_konskie  

  
 
Sporządził: Tomasz Milcarz 
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