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SPZOZ . NL . 2016 . 
Kędzierzyn-Koźle,  19.12.2016r. 

      

 

Uczestnicy postępowania 

 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

Sprawa: dotyczy postępowania na dostawę odczynników, testów i sprzętu laboratoryjnego dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, 
sygn. NLP.2016.24. 
 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), 
dalej Pzp, Zamawiający – Samodzielny Publiczny  Zespół Opieki Zdrowotnej  w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że w prowadzonym 
postępowaniu: 

 

pakiet nr 1 – Dostawa wybranych odczynników wraz z dzierżawą koagulometru o wydajności minimum 300 ozn./godz.  
oraz koagulometru zastępczego o wydajności minimum 40-50 ozn./godz. 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 11 – Siemens Healthcare sp. z o.o., Ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa  
Cena brutto – 402.563,19 zł,   
termin dostawy –  3 dni robocze, termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady – 4 dni robocze   
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 80 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%” , 10pkt w kryterium 
„termin dostawy 20%”  i 10pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady 20%”. 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 pkt 1a Pzp.  
 
 

pakiet nr 2 – Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 12 – Medlab Products sp. z o.o., Ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn 
Cena brutto – 71.314,45 zł,   
termin dostawy –  2 dni robocze, termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady – 2 dni robocze   
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała razem 100 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%” , 20pkt w 
kryterium „termin dostawy 20%”  i 20pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady 20%”. 
 
Na pakiet nr 2 złożono również ofertę: 

Nr 
oferty 

Nazwa / adres 
Wykonawcy 

Cena brutto / termin 
dostawy / termin 

rozpatrzenia reklamacji  
i usunięcia wady  

Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium 
„termin 

dostawy”  

Ilość pkt wg 
kryterium 

„termin rozpatrzenia 
reklamacji i usunięcia 

wady” 

Razem ilość 
punktów 

3 
Profilab s.c.  ul. Emaliowa 
28,02-295 Warszawa 

76.927,98 zł / 
2 dni robocze /  
2 dni robocze  

55,20 20 20 95,20 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp.  
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pakiet nr 3 – Dostawę samoprzylepnych kodów kreskowych do znakowania materiału laboratoryjnego  

2 do 10 zestawów dla jednego pacjenta 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 4 –  LIBELI Janusz Biś, ul. Toruńska 22, 44-122 Gliwice  
Cena brutto – 22.140,00 zł,   
termin dostawy –  3 dni robocze, termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady – 2 dni robocze   
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 90 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%” , 10pkt w kryterium 
„termin dostawy 20%”  i 20pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady 20%”. 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 pkt 1a Pzp.  

 
 
 

pakiet nr 4 – Dostawa odczynników do analizatora jonoselektywnego ISE STARLYTE V (9180)   
będącego własnością Zamawiającego 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 1 – Przedsiębiorstwo Produkcji i Handlu MEDRIV sp. z o.o., ul. Poligonowa 2/18, 04-051 Warszawa  
Cena brutto – 29.826,90 zł,   
termin dostawy –  1 dzień roboczy, termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady – 2 dni robocze   
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%” , 20pkt w kryterium 
„termin dostawy 20%”  i 20pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady 20%”. 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 pkt 1a Pzp.  

 
 
 

pakiet nr 5 – Dostawa wybranych odczynników biochemicznych i ogólnoanalitycznych 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 8 – Aqua-Med ZPAM Kolasa sp. j., ul.Targowa 55, 90-323 Łódź  
Cena brutto – 2.462,40 zł,   
termin dostawy – 2 dni robocze, termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady – 2 dni robocze   
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała razem 100 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%” , 20pkt w 
kryterium „termin dostawy 20%”  i 20pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady 20%”. 
 
Na pakiet nr 5 złożono również ofertę: 

Nr 
oferty 

Nazwa / adres Wykonawcy 

Cena brutto / termin 
dostawy / termin 

rozpatrzenia reklamacji  
i usunięcia wady  

Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium 
„termin 

dostawy”  

Ilość pkt wg 
kryterium 

„termin rozpatrzenia 
reklamacji i usunięcia 

wady” 

Razem ilość 
punktów 

5 
Hydrex Diagnostics sp. z o.o.  
sp.k. 
ul. T.Zana 4, 04-313 Warszawa 

2.715,12 zł / 
2 dni robocze /  
2 dni robocze  

54 20 20 94 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp.  

 
 

 
pakiet nr 6 – Dostawa szybkich testów do badań 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 5 – Hydrex Diagnostics sp. z o.o.  sp.k., ul. T.Zana 4, 04-313 Warszawa 
Cena brutto – 13.567,98 zł (po dokonaniu poprawy oczywistej omyłki pisarskiej) 
termin dostawy –  2 dni robocze, termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady – 2 dni robocze   
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%” , 20pkt w kryterium 
„termin dostawy 20%”  i 20pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady 20%”. 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 pkt 1a Pzp.  
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pakiet nr 7 – Dostawa probówek do pobierania krwi włośniczkowej 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 2 – BioMaxima SA, Ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin 
Cena brutto – 11.512,80 zł,   
termin dostawy –  2 dni robocze, termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady – 2 dni robocze   
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%” , 20pkt w kryterium 
„termin dostawy 20%”  i 20pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady 20%”. 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 pkt 1a Pzp.  

 
 
 

pakiet nr 8 – Dostawa testów immunoenzymatycznych i immunochromatograficznych 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 5 – Hydrex Diagnostics sp. z o.o.  sp.k., ul. T.Zana 4, 04-313 Warszawa 
Cena brutto – 25.710,35  zł,   
termin dostawy – 2 dni robocze, termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady – 2 dni robocze   
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała razem 90,40 pkt.: 50,40pkt w kryterium: „cena 60%” , 20pkt 
w kryterium „termin dostawy 20%”  i 20pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady 20%”. 
 
Na pakiet nr 8 złożono również ofertę: 

Nr 
oferty 

Nazwa / adres Wykonawcy 

Cena brutto / termin 
dostawy / termin 

rozpatrzenia reklamacji  
i usunięcia wady  

Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium 
„termin 

dostawy”  

Ilość pkt wg 
kryterium 

„termin rozpatrzenia 
reklamacji i usunięcia 

wady” 

Razem ilość 
punktów 

7 
MEDAN, ul. ks. dr. A. 
Korczoka 32, 44-103 Gliwice 

21.764,12 zł / 
3 dni robocze /  
4 dni robocze  

60 10 10 80 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp.  
 
 
 

pakiet nr 9 – Dostawa płytek z podłożem do hodowli i lekooporności drobnoustrojów 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 10 – GRASO Zenon Sobiecki, Krąg 4A, 83-200 Starogard Gdański 
Cena brutto – 13.754,23 zł,   
termin dostawy – 5 dni roboczych, termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady – 4 dni robocze   
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała razem 85,20 pkt.: 55,20pkt w kryterium: „cena 60%” , 20pkt 
w kryterium „termin dostawy 20%”  i 10pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady 20%”. 
 
Na pakiet nr 9 złożono również ofertę: 

Nr 
oferty 

Nazwa / adres Wykonawcy 

Cena brutto / termin 
dostawy / termin 

rozpatrzenia reklamacji  
i usunięcia wady  

Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium 
„termin 

dostawy”  

Ilość pkt wg 
kryterium 

„termin rozpatrzenia 
reklamacji i usunięcia 

wady” 

Razem ilość 
punktów 

6 
bioMerieux Polska sp. z o.o. 
ul. Gen.J.Zajączka 9,  
01-518 Warszawa 

24.479,28 zł / 
5 dni roboczych /  

2 dni robocze  
31,20 20 20 71,20 

9 

BioMaxima S.A. z siedzibą w 
Lublinie 
Centrum Mikrobiologii 
Ul. Budowlanych 68,  
80-298 Gdańsk 

12.738,60 zł / 
7 dni roboczych /  
5 dni roboczych 

60  10 1 71 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp.  
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pakiet nr 12 – Dostawa krążków z czynnikami wzrostowymi i różnicujących 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 9 – BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie, Centrum Mikrobiologii Ul. Budowlanych 68, 80-298 Gdańsk 
Cena brutto – 8.181,00  zł,   
termin dostawy –  4 dni robocze, termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady – 5 dni roboczych 
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 62 pkt.: 60pkt w kryterium: „cena 60%” , 1pkt w kryterium „termin 
dostawy 20%”  i 1pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady 20%”. 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 pkt 1a Pzp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                      ………………………………….………… 

                 Kierownik Zamawiającego  

 
 
 

Rozdzielnik: 
1. Wykonawcy 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 
4. a/a     
 


