
                                                                                         Świętochłowice, 19.10.2020 r.

WYKONAWCY

Działając na podstawie art.92 ust. 1  Ustawy z dnia 29 stycznia  2004  r. Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2019 r poz. 1843 r. t.j.) Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. informuje, 
że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na zakup i dostawę sprzętu 
medycznego; znak sprawy: 26/ZA/20 wybrano następujące oferty:

Pakiet 2
Dräger Polska Sp. z o. o. 
ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa                                                                  z kwotą brutto 51.505,00 zł

liczba pkt w kryterium:
cena  –  80 pkt
termin dostawy –  0 pkt
gwarancja – 0 pkt

                                       
Pakiet 3
Walmed Sp. z o. o.
ul. Ptaków Leśnych 73
05-500 Jastrzębie z kwotą brutto 32.054,40 zł

liczba pkt w kryterium:
cena  –  80 pkt
termin dostawy –  0 pkt
gwarancja – 0 pkt

Pakiet 5
Med Digital Sp. z o. o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa                                                                  z kwotą brutto 17 900,00 zł

liczba pkt w kryterium:
cena  –  80 pkt
termin dostawy – 0 pkt
gwarancja – 5 pkt

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrani Wykonawcy zaoferowali korzystny bilans ceny oraz spełnili pozostałe warunki określone  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych.



                                                                        

Nazwy (firmy)  albo imiona i nazwiska,  siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, 
którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem i porównaniem oceny złożonych ofert:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) oraz adres 
Wykonawcy

Wartość netto i brutto Ilość punktów 

Ogółem

6. Dräger Polska Sp. z o. o. 
ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa

Pakiet 2

Wartość netto: 47 690,00 zł
Wartość brutto: 51 505,20 zł
cena – 80 pkt
termin dostawy –  0 pkt
gwarancja – 0 pkt

 Pakiet 2

 80 pkt

3 Walmed Sp. z o. o.
ul. Ptaków Leśnych 73

05-500 Jastrzębie 

Pakiet 3

Wartość netto: 29 680,00 zł
Wartość brutto: 32 054,40 zł
cena – 80 pkt
termin dostawy –  0 pkt
gwarancja – 0 pkt

Pakiet 3

 80 pkt

5 Med Digital Sp. z o. o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

Pakiet 5

Wartość netto: 16 574,08 zł
Wartość brutto: 17 900,00 zł
cena – 80 pkt
termin dostawy –  0 pkt
gwarancja – 5 pkt

Pakiet 5

 85 pkt

Oferty  złożone  przez  Wykonawców  zostały  ocenione  przez  Zamawiającego  w  oparciu  o  kryteria 
wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. 
U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.) Zamawiający unieważnia postępowanie dla pakietów nr 1 i 4, ponieważ w 
zakresie tych pakietów postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. 
U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.) Zamawiający może podpisać umowę w sprawie zamówienia publicznego 
na zakup i dostawę sprzętu medycznego (znak sprawy: 26/ZA/20) przed upływem ww. terminu z 
uwagi na to, że w poszczególnych pakietach złożono tylko jedną ofertę.


