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                    Uczestnicy postępowania 

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Sprawa: dotyczy postępowania na dostawę probówek, odczynników, testów, sprzętu laboratoryjnego oraz dzierżawę 
analizatorów dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, sygn. AZ-P.2018.19. 
 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity 
Dz. U.z 2017r. poz. 1579 z p. zm.), dalej Pzp, Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-
Koźlu informuje, że w prowadzonym postępowaniu: 

 
pakiet nr 1 – Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania morfologii 

 krwi z różnicowaniem krwinek białych na 5 populacji oraz analizatora zastępczego 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Horiba ABX Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa 
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki 
wymagane w SIWZ i uzyskała razem 91 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%” , 30 pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji  
i usunięcia wady / nieprawidłowości 30 %” i 1 pkt w kryterium „kara umowna 10%”. 

 
pakiet nr 2 – Dostawa odczynników, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych oraz kontrolnych  

wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych oraz analizatora zastępczego 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Radiometer Sp. z o.o., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa 
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki 
wymagane w SIWZ i uzyskała razem 62 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%” , 1 pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji 
i usunięcia wady / nieprawidłowości 30 %” i 1 pkt w kryterium „kara umowna 10%”. 

 
pakiet nr 3 – Dostawa bezwzględnie wymagalnych materiałów eksploatacyjnych i odczynników  

wraz z dzierżawą automatycznego analizatora rozdziału białek i skanera obrazu 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BOR-POL, Plac Jaśminu 2, 44-152 Gliwice 
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki 
wymagane w SIWZ i uzyskała razem 100 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%” , 30 pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji  
i usunięcia wady / nieprawidłowości 30 %” i 10 pkt w kryterium „kara umowna 10%”. 

 
pakiet nr 4 – Dostawa bezwzględnie wymagalnych materiałów eksploatacyjnych i odczynników  

wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego oraz zastępczego 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa 
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki 
wymagane w SIWZ i uzyskała razem 62 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%”, 1 pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji 
i usunięcia wady / nieprawidłowości 30 %” i 1 pkt w kryterium „kara umowna 10%”. 



 

 Strona 2 z 4 

 

pakiet nr 5 – Dostawa odczynników, kalibratorów i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą 
analizatora biochemicznego i analizatora zastępczego 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Beckman Coulter Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa 
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki 
wymagane w SIWZ i uzyskała razem 95 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%”, 30 pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji 
i usunięcia wady / nieprawidłowości 30 %” i 5 pkt w kryterium „kara umowna 10%”. 

 
 

pakiet nr 6 – Dostawa odczynników do analizatora jonoselektywnego ISE STARLYTE V (9180) będącego 
własnością zamawiającego 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Biomar Diagnostyka sp. z o.o.,  ul. Jagodowa 11, 44-110 Gliwice 
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki 
wymagane w SIWZ i uzyskała razem 100 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%” , 30 pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji  
i usunięcia wady / nieprawidłowości 30 %” i 10 pkt w kryterium „kara umowna 10%”. 

 
Na pakiet nr 6 złożono ofertę: 

Nr 
oferty 

Nazwa / adres Wykonawcy 
Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

Ilość pkt wg kryterium 
„termin rozpatrzenia 

reklamacji i usunięcia 
wady / nieprawidłowości” 

Ilość pkt wg 
kryterium „kara 

umowna” 

Razem 
ilość 

punktów 

8 
Przedsiębiorstwo Produkcji i Handlu 
Medriv sp. z o.o.  
ul. Poligonowa 2/18, 04-051 
Warszawa 

55,46 30 10 95,46 

 

 
pakiet nr 8 – Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Medlab-Products Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn 
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki 
wymagane w SIWZ i uzyskała razem 100 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%”, 30 pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji  
i usunięcia wady / nieprawidłowości 30 %” i 10 pkt w kryterium „kara umowna 10%”. 

 
pakiet nr 9 – Dostawa szybkich testów do badań 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Biomar Diagnostyka sp. z o.o., ul. Jagodowa 11, 44-110 Gliwice  
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki 
wymagane w SIWZ i uzyskała razem 100 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%”, 30 pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji  
i usunięcia wady / nieprawidłowości 30 %” i 10 pkt w kryterium „kara umowna 10%”. 

 
Na pakiet nr 9 złożono ofertę: 

Nr 
oferty 

Nazwa / adres Wykonawcy 
Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

Ilość pkt wg kryterium 
„termin rozpatrzenia 

reklamacji i usunięcia 
wady / nieprawidłowości” 

Ilość pkt wg 
kryterium „kara 

umowna” 

Razem 
ilość 

punktów 

7 
Hydrex Diagnostics sp. z o.o. sp. k. 
ul. T. Zana 4, 04-313 Warszawa 

49,39 10 30 89,39 

 
 

pakiet nr 10 – Dostawa bezpiecznych nakłuwaczy do pobierania krwi z drenów 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Sarstedt sp. z o.o., ul. Warszawska 25, 05-082 Stare Babice 
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki 
wymagane w SIWZ i uzyskała razem 100 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%”, 30 pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji  
i usunięcia wady / nieprawidłowości 30 %” i 10 pkt w kryterium „kara umowna 10%”. 
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pakiet nr 11 – Dostawa testów do diagnostyki Clostridium difficile 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BOR-POL, Plac Jaśminu 2, 44-152 Gliwice 
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki 
wymagane w SIWZ i uzyskała razem 100 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%”, 30 pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji  
i usunięcia wady / nieprawidłowości 30 %” i 10 pkt w kryterium „kara umowna 10%”. 

 
 

pakiet nr 12 – Dostawa probówek do pobierania krwi włośniczkowej 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Sarstedt sp. z o.o., ul. Warszawska 25, 05-082 Stare Babice 
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki 
wymagane w SIWZ i uzyskała razem 100 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%”, 30 pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji  
i usunięcia wady / nieprawidłowości 30 %” i 10 pkt w kryterium „kara umowna 10%”. 
 
Na pakiet nr 12 złożono ofertę: 

Nr 
oferty 

Nazwa / adres Wykonawcy 
Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

Ilość pkt wg kryterium 
„termin rozpatrzenia 

reklamacji i usunięcia 
wady / nieprawidłowości” 

Ilość pkt wg 
kryterium „kara 

umowna” 

Razem 
ilość 

punktów 

11 
BioMaxima SA 
ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin 

56,33 1 30 87,33 

 
 

pakiet nr 13 – Dostawa probówek do zagęszczania kału w celu wykrycia pasożytów 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Biameditek sp. z o.o., ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok 
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki 
wymagane w SIWZ i uzyskała razem 91 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%”, 30 pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji  
i usunięcia wady / nieprawidłowości 30 %” i 1 pkt w kryterium „kara umowna 10%”. 
 

pakiet nr 14 – Dostawa testów do badań wraz z dzierżawą automatycznego zamkniętego systemu do identyfikacji i 
lekowrażliwości drobnoustrojów z oprogramowaniem obsługującym bazę danych i zintegrowanym oprogramowaniem do 

statystyki i epidemiologii 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
bioMerieux Polska sp. z o.o., ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa 
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki 
wymagane w SIWZ i uzyskała razem 62 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%”, 1 pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji  
i usunięcia wady / nieprawidłowości 30 %” i 1 pkt w kryterium „kara umowna 10%”. 

 
pakiet nr 15 – Dostawa podłoży wraz z dzierżawą systemu automatycznego do posiewów krwi i płynów ustrojowych z 

oprogramowaniem obsługującym bazę danych 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
bioMerieux Polska sp. z o.o., ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa 
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki 
wymagane w SIWZ i uzyskała razem 62 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%”, 1 pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji  
i usunięcia wady / nieprawidłowości 30 %” i 1 pkt w kryterium „kara umowna 10%”. 

 
pakiet nr 16 - Dostawa podłóż do hodowli i lekowrażliwości drobnoustrojów 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
bioMerieux Polska sp. z o.o., ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa 
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki 
wymagane w SIWZ i uzyskała razem 62 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%”, 1 pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji  
i usunięcia wady / nieprawidłowości 30 %” i 1 pkt w kryterium „kara umowna 10%”. 
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pakiet nr 17 - Dostawa krążków do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
BioMaxima SA, ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin 
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki 
wymagane w SIWZ i uzyskała razem 76 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%”, 15 pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji  
i usunięcia wady / nieprawidłowości 30 %” i 1 pkt w kryterium „kara umowna 10%”. 

 
pakiet nr 19 - Dostawa szczepów wzorcowych do przeprowadzania wewnętrznej kontroli jakości 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
BioMaxima SA, ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin 
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki 
wymagane w SIWZ i uzyskała razem 76 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%”, 15 pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji  
i usunięcia wady / nieprawidłowości 30 %” i 1 pkt w kryterium „kara umowna 10%”. 

 
pakiet nr 21 - Dostawa odczynników do typowania Salmonella spp. i EPEC 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED SA, Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków 
Uzasadnienie wyboru: Oferta niepodlegająca odrzuceniu, od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, spełniła warunki 
wymagane w SIWZ i uzyskała razem 62 pkt: 60 pkt w kryterium „cena 60%”, 1 pkt w kryterium „termin rozpatrzenia reklamacji  
i usunięcia wady / nieprawidłowości 30 %” i 1 pkt w kryterium „kara umowna 10%”. 
 
 

 
 

Umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w art. 94 ust. 1 Pzp.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

        ……………………………….……………………….………..…… 
                                                                                                                                                     kierownik zamawiającego  

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


