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 AE/ZP-27-21/16                                                                                  Tarnów, 2016-04-21 

  

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-21/16 
 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny 

Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia, iż w 

wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 209 000 EURO na dostawę inkubatora 

zamkniętego 1 sztuka, inkubatora z możliwością dostosowania do pracy jako inkubator 

zamknięty lub otwarty (hybrydowy) 1 sztuka oraz stanowiska do resuscytacji 2 sztuki – 
wybrana została oferta Firmy: 
 

1/ GE Medical System Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa, woj.  

    mazowieckie w: 

    Pakiecie Nr 1 

 Cena wybranej oferty: 79 812,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset    

 dwanaście złotych 00/100), w tym cena netto: 73 900,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy  

 tysiące dziewięćset złotych 00/100). 

    Pakiecie Nr 2 

 Cena wybranej oferty: 129 438,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta  

 trzydzieści osiem złotych 00/100), w tym cena netto: 119 850,00 zł (słownie: sto  

 dziewiętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100). 

    Pakiecie Nr 3 

 Cena wybranej oferty: 69 768,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemst  

 sześćdziesiąt osiem złotych 00/100), w tym cena netto: 64 600,00 zł (słownie: sześćdziesiąt  

 cztery tysiące sześćset złotych 00/100). 

 

Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert 

(opisanych wzorami) określonych w SIWZ  - obliczonych jako suma punktów przyznanych 

ofercie przez poszczególnych członków komisji za wymienione w SIWZ kryterium, z 

uwzględnieniem wagi tego kryterium. 
 

Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana może być zawarta, zgodnie z art. 94 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie Pakietu Nr 1 i 2 po dniu 21 kwietnia 2016r., w 

zakresie Pakietu Nr 3 po dniu 02 maja 2016r. 

W wyżej wymienionym postępowaniu złożone zostały oferty Wykonawców, których nazwy 

(firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy przedstawiono w poniższej 

tabeli: 

Nr 

oferty 

Nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca 

zamieszkania i adresy Wykonawcy 

Pakiety, w których Wykonawca 

złożył ofertę 

I 
NZ Techno Sp. z o.o., ul. Berneńska 5a, 

03-976 Warszawa, woj. mazowieckie 
Pakiet Nr 3 

II 
GE Medical System Polska Sp. z o.o.,  

ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa, woj. mazowieckie 
Pakiet Nr 1, 2 i 3 

III 

Zakład Urządzeń Medycznych, "UNIMED" inż.. 

Adam Andruszczak, ul. Trawnik 26A-28, 85-376 

Bydgoszcz 

Pakiet Nr 3 



 

                                                                                                    

 

Punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację przedstawiono 

poniżej: 

Pakiet Nr 1 

Numer oferty Liczba punktów w 

kryterium cena brutto 

Liczba punktów w 

kryterium okres 

gwarancji  

Razem 

Oferta Nr II 475,00 0,00 475,00 

    

Pakiet Nr 2    

Numer oferty Liczba punktów w 

kryterium cena brutto 

Liczba punktów w 

kryterium okres 

gwarancji  

Razem 

Oferta Nr II 475,00 0,00 475,00 

    

Pakiet Nr 3    

Numer oferty Liczba punktów w 

kryterium cena brutto 

Liczba punktów w 

kryterium okres 

gwarancji  

Razem 

Oferta Nr II 475,00 0,00 475,00 

Oferta Nr III 393,40 0,00 393,40 

 

Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu wykluczono żadnego                     

z Wykonawców. 

 

Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

 - sprawa AE/ZP-27-21/16 
 

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych 

zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowaniu w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

powyżej 209.000 EURO na dostawę inkubatora zamkniętego 1 sztuka, inkubatora z 

możliwością dostosowania do pracy jako inkubator zamknięty lub otwarty (hybrydowy) 1 

sztuka oraz stanowiska do resuscytacji 2 sztuki, iż: 

-   na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną w Pakiecie Nr 3 

przez NZ Techno Sp. z o.o., ul. Berneńska 5a, 03-976 Warszawa, woj. mazowieckie (dalej 

Wykonawca). Zgodnie z wymogiem zawartym w pkt.6 Załącznika Nr 7.3 do SIWZ 

Zamawiający wymagał zaoferowania stanowiska do resuscytacji posiadającego płynną 

regulację kąta nachylenia podstawy z materacykiem w zakresie +/-12º. Jednocześnie 

odpowiedzią na pytania Wykonawców Ad.12 z dnia 01.03.2016r oraz Ad.33.18 z dnia 

09.03.2016r. Zamawiający podtrzymał zapisy SIWZ. Wykonawca zaoferował stanowisko 

posiadające regulację w zakresie +/-10º. Zgodnie z wymogiem zawartym w pkt.13 Załącznika 

Nr 7.3 do SIWZ Zamawiający wymagał zaoferowania stanowiska do resuscytacji 

posiadającego układ automatycznej regulacji temperatury bazujący na pomiarach temperatury 

skóry noworodka w zakresie (35÷37,5)°C ze skokiem 1°C. Jednocześnie odpowiedzią na 

pytania Wykonawców Ad.33.6 z dnia 09.03.2016r. Zamawiający podtrzymał zapisy SIWZ. 

Wykonawca zaoferował stanowisko posiadające zakres temperatury 34,5-37,5
o
C ze  



 

                                                                                                    

 

stopniowaniem co 0,1
o
C. Ponadto zgodnie z wymogiem zawartym w pkt.21 Załącznika Nr 7.3 

do SIWZ Zamawiający wymagał zaoferowania stanowiska do resuscytacji posiadającego 

wbudowane w stanowisko gniazdo do podłączenia czujnika saturacji. Pomiar metodą 

Masimo. Jednocześnie odpowiedzią na pytania Wykonawców Ad.20 z dnia 01.03.2016r. 

Zamawiający dopuścił również zaoferowanie monitora saturacji, mocowanego do rur  

integrowanych z inkubatorem mierzącego metodą Masimo, z możliwością odłączenia na 

potrzeby kontaktu skóra-do-skóry lub transportu na oddział noworodkowy, odpowiedzią 

Ad.29 z dnia 09.03.2016r. Zamawiający dopuścił również zaoferowanie oddzielnego 

pulsoksymetru tj. niewbudowanego w panel główny, pod warunkiem, że pulsoksymetr ten 

przymocowany będzie do inkubatora i będzie posiadał możliwość odłączenia na potrzeby 

kontaktu skóra-do-skóry lub transportu na oddział noworodkowy oraz odpowiedzią Ad.33.37 

z dnia 09.03.2016r Zamawiający podtrzymał zapisy SIWZ w zakresie metody pomiaru 

saturacji i tym samym wymagał zaoferowania stanowiska do resuscytacji posiadającego 

pomiar metodą Masimo. Wykonawca zaoferował pulsoksymetr Massino lub podobnej klasy, 

zintegrowany z inkubatorem za pomocą mocowania do rury biegnącej wzdłuż kolumny 

inkubatora znajdującej się z boku inkubatora lub stojącego na półce. W związku                                

z powyższym oferta Wykonawcy została odrzucona w Pakiecie Nr 3 jako niespełniająca 

wymagań SIWZ. 
 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty, 

2. Strona internetowa Zamawiającego, 

3. Tablica ogłoszeń Zamawiającego, 

4. a/a  


