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SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

Nasz znak:                                                                                               Data: 
EP/220/7/2018/17                                                                 04.06.2018r. 

 

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 1, 2, 4, 6 

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/7/2018 pn.: Dostawa odczynników i 
materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów dla SPWSZ w Szczecinie 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: 
Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm., dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4 jako Zamawiający, po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych 
w tym postępowaniu informuje, że: 
 

ZADANIE NR 1 

 

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 1 złożono 1 ofertę. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

kierował się kryterium: cena – 60%, parametry jakościowe – 40%. 
Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą. 

 

Nr oferty Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy Cena oferty brutto Ocena punktowa 

2 
Siemens Healthcare Sp. z o.o. 
ul. Żupnicza 11 

03-821 Warszawa 

684 953,95 zł  

100 

 
w tym: 

cena – 60 

parametry jakościowe – 40 

Oferta nr 2 Wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryterium 

oceny ofert określonych w SIWZ i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

ZADANIE NR 2 

 
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 2 złożono 1 ofertę. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 
kierował się kryterium: cena – 60%, parametry jakościowe – 40%. 

Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą. 

 

Nr oferty Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy Cena oferty brutto Ocena punktowa 

3 

SYSMEX Polska Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 176 
02-486 Warszawa 

38 172,60 zł  

100 
 

w tym: 
cena – 60 

parametry jakościowe – 40 

Oferta nr 3 Wykonawcy SYSMEX Polska Sp. z o.o. jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryterium 
oceny ofert określonych w SIWZ i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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ZADANIE NR 4 
 

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 4 złożono 1 ofertę. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 
kierował się kryterium: cena – 60%, parametry jakościowe – 40%. 

Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą. 
 

Nr oferty Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy Cena oferty brutto Ocena punktowa 

1 

BioMaxima S.A. 

ul. Vetterów 5 
20-277 Lublin 

3 373,06 zł  

100 

 

w tym: 
cena – 60 

parametry jakościowe – 40 

Oferta nr 1 Wykonawcy BioMaxima S.A. jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert 
określonych w SIWZ i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
ZADANIE NR 6 

 
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 6 złożono 1 ofertę. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

kierował się kryterium: cena – 60%, parametry jakościowe – 40%. 
Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą. 

 

Nr oferty Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy Cena oferty brutto Ocena punktowa 

4 
E.T. Sp. z o.o. 
ul. Elekcyjna 19/66 

01-128 Warszawa 

64 557,27 zł  

100 

 
w tym: 

cena – 60 
parametry jakościowe – 40 

Oferta nr 4 Wykonawcy E.T. Sp. z o.o. jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert 

określonych w SIWZ i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

Zamawiający, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w  związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016.119.1, dalej – „RODO”), informuje, że:  

 
1. Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, 

ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: skobel@spwsz.szczecin.pl.  

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu związanym z prowadzeniem 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, 

jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm., dalej – „ustawa Pzp”) – w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o 
udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie 
udostępniona w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 

5. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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6. Niezależnie od postanowień pkt 5 powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7. Niezależnie od postanowień pkt 5 i 6 powyżej, dane osobowe będą przetwarzane ze względu na prawnie 

uzasadniony interes Zamawiającego, którym jest: 

1) realizacja sprawozdawczości wewnętrznej – przy czym rezultaty przeprowadzonych analiz będą miały 

charakter zanonimizowany,  

2) realizacja kontroli wewnętrznej. 

8. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

mogą zostać przekazane: 

1) dostawcom systemów IT służących obsłudze administracyjnej Zamawiającego,  

2) podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe,  

3) podmiotom świadczącym usługi niszczenia dokumentów, z którymi współpracuje Zamawiający. 

9. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma 
prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. 

11. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma 

prawo: 

1)  dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO,  

2) do sprostowania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, 

3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych  osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż 

przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym  
przepisy RODO. 

12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych określa ustawa Pzp. 

13. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje: 

1)  prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesądza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,  

2)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

3)  określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na 

fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
 

                                                                    DYREKTOR 
           Samodzielnego Publicznego 

         Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

                                                                                       

                                                                                                      Małgorzata Usielska 

 
 
 

 


