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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

ul. Żołnierska 18 

10 – 561 Olsztyn   

                 do wiadomości wszystkich  

                          uczestników postępowania 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje,              

iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę sprzętu do elektroterapii serca – powtórka  (Suplement do Dziennika 

Urzędowego Unii Europejskiej, Ogłoszenie  nr 2018/S  01099-225656 z dnia 26-05-2018)  do 

realizacji zamówienia wybrano n.wym. Wykonawców: 

 

Biotronik Polska sp z o o  

ul. Murawa 12-18 

61-655 Poznań 

w zakresie części  nr  2, z ofertą o wartości brutto – 335 016,00 zł  

w zakresie części nr 3 , z ofertą o wartości brutto – 125 064,00  zł 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrane oferty w najwyższym stopniu wypełniły wymagania określone w przyjętych kryteriach 

wyboru  jakimi była cena oraz ocena parametrów pozacenowych /techniczno – użytkowych, dla części 

nr 1,2 oraz termin płatności dla części nr 3/. 

 

W postępowaniu udział wzięli: 

Numer 

oferty 

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

 

Cena brutto w  PLN 

Punkty 

dotyczące 

parametrów 

ocenianych 

1 
Biotronik Polska sp z o o  

ul. Murawa 12-18 

61-655 Poznań 

Część nr 1 – 1 214 956,80 zł 

Część nr 2 – 335 016,00  zł 

Część nr  3 – 125 064,00 zł 

30 

39 

5 

2 
Boston Scientific Polska sp z oo  

al. Jana Pawła II 22 

00-133 Warszawa 

Część nr 2 – 277 992,00 zł 19 
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Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 

 

Część nr  2 

Numer 

oferty 

Przyznane punkty w 

oparciu o cenę 

Przyznane punkty w oparciu o 

ocenę parametrów 

pozacenowych 

Suma punktów Lokata 

01 0,50 0,40 0,90 1 

02 0,60 0,19 0,79 2 

 

Część nr  3 

Numer 

oferty 

Przyznane punkty w 

oparciu o cenę 

Przyznane punkty w oparciu o 

ocenę parametrów 

pozacenowych 

Suma punktów Lokata 

01 0,60 0,40 1,00 1 

 

 

Unieważnienie postępowania w częściach:  

Zamawiający  unieważnia  postępowanie w zakresie części nr 1.  

Na podstawie  art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy prawo zamówień publicznych  Zamawiający  unieważnia 

postępowanie w zakresie  powyższej części, ze względu na to, że  cena najkorzystniejszej oferty 

przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Zabezpieczona kwota brutto dla części nr 1 wynosi 746 496,00 zł, zaś  cena najkorzystniejszej oferty – 

1 214 956,80  zł.   

 

Wykonawcy wykluczeni: 

Zamawiający nie wykluczył żadnego z Wykonawców  biorących udział w przedmiotowym 

postępowaniu. 

 

Oferty odrzucone: 

Zamawiający nie odrzucił żadnej z ofert złożonych w niniejszym postępowaniu. 

 

Podpisanie umowy:  

Umowy  w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zostaną zawarte z zachowaniem terminu 10 

dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej  oferty na podstawie art. 94 ust. 

1 pkt 1. Umowy jednostronnie podpisane zostaną wysłane pocztą. 
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Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej ( ustawia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych  Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177  – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami. – dział VI   
„ Środki ochrony prawnej” ). 
 

 

 

 Dyrektor 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

w Olsztynie 

 

Irena Kierzkowska
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