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AE/ZP-27-48/16                                                                           Tarnów, 2016-06-07 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-48/16  

 
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 o wartości powyżej 209.000 EURO na dzierżawę: 2 analizatorów (wiodącego i 

uzupełniającego) do badań gazometrycznych i wapnia zjonizowanego, 2 analizatorów do 

badań koagulologicznych, 2 analizatorów hematologicznych, analizatorów automatycznej i 

półautomatycznej analizy moczu wraz z dostawami: odczynników, kalibratorów, 

materiałów wzorcujących, kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań 

na wymienionych analizatorach dla Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie – wybrane zostały oferty 
następujących Firm: 

Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, woj. mazowieckie w: 
Pakiecie Nr 1 
Cena wybranej oferty: 126.353,74 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 
74/100), w tym cena netto: 116.660,87 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 
87/100) 
Pakiecie Nr 2 

Cena wybranej oferty: 213.702,51 zł (słownie: dwieście trzynaście tysięcy siedemset dwa złote 51/100), 
w tym cena netto: 197.206,03 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć złotych 
03/100) 

Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 21 B, 02-676 Warszawa, woj. mazowieckie 
w: 
Pakiecie Nr 3 

Cena wybranej oferty: 160.951,88 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden 
złotych 88/100), w tym cena netto: 145.943,97 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset 
czterdzieści trzy złote 97/100) 

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6 B, 01-531 Warszawa, woj. 
mazowieckie w: 
Pakiecie Nr 4 
Cena wybranej oferty: 84.686,40 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć 
złotych 40/100), w tym cena netto: 78.005,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy pięć złotych 
00/100) 

Wybrane oferty uzyskały 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 kryteria, z uwzględnieniem ich wagi. 

Umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane mogą być zawarte zgodnie z art. 94 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych po dniu 07 czerwca 2016 r. 
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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 Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., ul. Wybrzeże 
Gdyńskie 6 B, 01-531 Warszawa, woj. mazowieckie 

Pakiet Nr 4 

II Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 21 
B, 02-676 Warszawa, woj. mazowieckie 

Pakiet Nr 3 

III Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 
Warszawa, woj. mazowieckie 

Pakiety Nr: 1, 2 

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 
termin realizacji reklamacji 

Razem 

Oferta Nr III 490,00 0,00 490,00 

    

Pakiet Nr 2    

Numer oferty 
Liczba punktów w 
kryterium cena brutto 

Liczba punktów w kryterium 
termin realizacji reklamacji 

Razem 

Oferta Nr III 490,00 0,00 490,00 

    

Pakiet Nr 3    

Numer oferty 
Liczba punktów w 
kryterium cena brutto 

Liczba punktów w kryterium 
termin realizacji reklamacji 

Razem 

Oferta Nr II 490,00 0,00 490,00 

    

Pakiet Nr 4    

Numer oferty 
Liczba punktów w 
kryterium cena brutto 

Liczba punktów w kryterium 
termin realizacji reklamacji 

Razem 

Oferta Nr I 490,00 0,00 490,00 

Zamawiający informuje, że z wyżej wymienionym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy 
ani nie odrzucono żadnej oferty. 

 
 

Otrzymują: 
1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. a/a 


