
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Katowicach 

ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice 
 

Katowice, dn. 13.07.2022r. 
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY   
NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWĘ APARATU USG, oznaczenie 
sprawy ZP-22-088BN  
 
 
            Działając na podstawie art. 253  ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej: 

 
Jako ofertę najkorzystniejszą uznano jedną złożoną ofertę przez Wykonawcę:  
 

TMS Sp. z o.o. 
02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 84 

 
Ocena OFERTY 
 

 KRYTERIUM 
TMS Sp. z o.o. 

 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 

cena  - 60%  349 380,00 zł – 60 pkt 

jakość  - 35% 
 

1) Moduł obrazowania dopplerowskiego naczyń do wizualizacji bardzo wolnych przepływów 
poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów 
ruchowych. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>50 
obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm dostępne na 
głowicach convex, linia, endocavity – 10 pkt. 

2) Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu 
Dopplera – 10 pkt. 

3) Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne min. 150 cm z możliwością 
wykonywania pomiarów – 10 pkt. 

4) Specjalistyczne oprogramowanie pozwalające na wykrywanie mikrozwapnień w tkankach 
miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp. – 0 pkt 
RAZEM – 30 pkt 

 

Gwarancja – 5% 24 miesiące – 0 pkt 

RAZEM 90 pkt 

 

 

1. Termin podpisania umowy wyznacza się na dzień 19.07.2022r. w siedzibie Zamawiającego 
Mając na uwadze powyższe zamawiający wzywa do stawienia się we wskazanym czasie osób 
reprezentujących wykonawcę. Gdy umocowanie osoby podpisującej umowę nie wynika 
z dokumentów rejestrowych, należy przedłożyć zamawiającemu dokument pełnomocnictwa obejmujący 
swym zakresem umocowanie do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
Zamawiający dopuszcza – po otrzymaniu pisemnego wniosku wykonawcy-przesłanie umowy do 
siedziby wykonawcy lub podpisanie umowy w formie elektronicznej, jeżeli nie jest możliwe podpisanie 
umowy w siedzibie zamawiającego. 

2. W sprawach związanych z dopełnieniem wszelkich formalności zmierzających do zawarcia umowy, 
należy kontaktować się z Działem Zamówień Publicznych tel.: 32/ 25-91-668 e-mail: 
duo@spskm.katowice.pl 
Pouczenie: Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane 
przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy. 
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