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Znak sprawy: EP/220/47/2017/8                                                                   Data: 04.08.2017 r. 

 

 
ZAWIADOMIENIE  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/47/2017, pn. Dostawa stymulatorów  
i kardiowerterów 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 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ulicy 
Arkońskiej 4 jako Zamawiający, po dokonaniu badania i oceny złożonej oferty w tym postępowaniu informuje, 

że: 

 
Zadanie nr  1 
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 1 złożono 2 oferty 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się 
kryterium: cena – 60 %, parametry jakości – 20 %, termin płatności – 20% 
Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą. 

Nr oferty 
Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

Cena oferty  Ocena punktowa 

1 

Medtronic Poland Sp. z o.o. 
ul. Polna 11 

00-633 Warszawa 
 

222.000,00 zł netto 
239.760,00 zł brutto 

98,00,  
w tym: 

cena – 60 
parametry jakości – 18 
termin płatności - 20 

 

3 
BIOTRONIK Polska Sp. z o.o. 

ul. Murawa 12-18 
61-655 Poznąń 

270.000,00 zł netto 
291.600,00 zł brutto 

88,28,  
w tym: 

cena – 53,28 
parametry jakości – 15 
termin płatności - 20 

 

Oferta nr 1 Wykonawcy MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o. jest zgodnie z art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych 
ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
Zadanie nr 2 
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 2 złożono 3 oferty 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się 
kryterium: cena – 60 %, parametry jakości – 20 %, termin płatności – 20% 
Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą. 

Nr oferty 
Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

Cena oferty  Ocena punktowa 

1 

Medtronic Poland Sp. z o.o. 
ul. Polna 11 

00-633 Warszawa 
 

114.000,00 zł netto 
123.120,00 zł brutto 

93,00,  
w tym: 

cena – 60 
parametry jakości – 13 
termin płatności - 20 

http://www.spwsz.szczecin.pl/


                                                                                                                                                                       

2 

2 
St. Jude Medical Sp. z o.o. 

Ul. Broniewskiego 3 
01-785 Warszawa 

158.574,00 zł netto 
171.259,92 zł brutto 

78,13  
w tym: 

cena – 43,13 
parametry jakości – 15 
termin płatności - 20 

3 
BIOTRONIK Polska Sp. z o.o. 

ul. Murawa 12-18 
61-655 Poznąń 

136.800,00 zł netto 
147.744,00 zł brutto 

85 
w tym: 

cena – 50 
parametry jakości – 15 
termin płatności - 20 

Oferta nr 1 Wykonawcy MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o. jest zgodnie z art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych 
ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
Zadanie nr 3  
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 3 złożono 2 oferty 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się 
kryterium: cena – 60 %, parametry jakości – 20 %, termin płatności – 20% 
Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą. 

Nr oferty 
Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

Cena oferty  Ocena punktowa 

1 

Medtronic Poland Sp. z o.o. 
ul. Polna 11 

00-633 Warszawa 
 

423.000,00 zł netto 
456.840,00 zł brutto 

100 
w tym: 

cena – 60 
parametry jakości – 20 
termin płatności - 20 

3 
BIOTRONIK Polska Sp. z o.o. 

ul. Murawa 12-18 
61-655 Poznąń 

558.000,00 zł netto 
602.640,00 zł brutto 

81,48 
w tym: 

cena – 45,48 
parametry jakości – 16 
termin płatności - 20 

Oferta nr 1 Wykonawcy MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o. jest zgodnie z art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych 
ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
Zadanie nr 4  
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 4 złożono 2 oferty 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się 
kryterium: cena – 60 %, parametry jakości – 20 %, termin płatności – 20% 
Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą. 

Nr oferty 
Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

Cena oferty  Ocena punktowa 

2 
St. Jude Medical Sp. z o.o. 

Ul. Broniewskiego 3 
01-785 Warszawa 

351.500,00 zł netto 
379.620,00 zł brutto 

88,33 
w tym: 

cena – 56,33 
parametry jakości – 12 
termin płatności - 20 

3 
BIOTRONIK Polska Sp. z o.o. 

ul. Murawa 12-18 
61-655 Poznąń 

330.000,00 zł netto 
356.400, 00 zł brutto 

98 
w tym: 

cena – 60 
parametry jakości – 18 
termin płatności - 20 

Oferta nr 3 Wykonawcy BIOTRONIK Polska Sp. z o.o. jest zgodnie z art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych ofertą 
najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 
 
Zadanie nr 5 
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 5 złożono 2 oferty 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się 
kryterium: cena – 60 %, parametry jakości – 20 %, termin płatności – 20% 
Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą. 

Nr oferty 
Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

Cena oferty  Ocena punktowa 
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1 

Medtronic Poland Sp. z o.o. 
ul. Polna 11 

00-633 Warszawa 
 

204.000,00 zł netto 
220.320,00 zł brutto 

99 
w tym: 

cena – 60 
parametry jakości – 19 
termin płatności - 20 

3 
BIOTRONIK Polska Sp. z o.o. 

ul. Murawa 12-18 
61-655 Poznąń 

264.000,00 zł netto 
285.120,00 zł brutto 

84,36 
w tym: 

cena – 46,36 
parametry jakości – 18 
termin płatności - 20 

Oferta nr 1 Wykonawcy MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o. jest zgodnie z art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych 
ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
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 jakości – 20 %, termin płatności – 20% 
Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą. 

Nr oferty 
Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

Cena oferty  Ocena punktowa 

1 

Medtronic Poland Sp. z o.o. 

ul. Polna 11 
00-633 Warszawa 

 

255.000,00 zł netto 
275.400,00 zł brutto 

100 

w tym: 
cena – 60 

parametry jakości – 20 
termin płatności - 20 

Oferta nr 1 Wykonawcy MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o. jest zgodnie z art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych 
ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
Zadanie nr 7 
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 7 złożono 2 oferty 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się 
kryterium: cena – 60 %, parametry jakości – 20 %, termin płatności – 20% 
Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą. 

Nr oferty 
Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

Cena oferty  Ocena punktowa 

3 
BIOTRONIK Polska Sp. z o.o. 

ul. Murawa 12-18 
61-655 Poznąń 

 212.500,00 zł netto 
229.500,00 zł brutto 

95 
w tym: 

cena – 60 
parametry jakości – 15 
termin płatności - 20 

Oferta nr 3 Wykonawcy BIOTRONIK Polska Sp. z o.o. jest zgodnie z art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych ofertą 
najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 
Oferty odrzucone: 
Oferta nr 2 Wykonawcy St. Jude Medical Sp. z o.o. została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2)  ustawy Pzp, 
ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SIWZ „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia” Zamawiający wymagał w zadaniu nr 7 

dostawy stymulatorów dwukomorowych resynchronizujących /BiV/ z kpl. elektrod RA, RV, LV – rozszerzone, wskazując w 

Załączniku nr 1A-7 do SIWZ (dla zadania nr 7) wymagane parametry graniczne i jakościowe stymulatorów 

resynchronizujących. W punkcie 2 Parametry programowane graniczne ppkt g. Zamawiający wymagał możliwości wykonania 

badania MRI dla całego zadania nr 7, czyli dotyczy to wszystkich oferowanych urządzeń, a Wykonawca zaoferował 

urządzenie PM3222 i PM3242, gdzie urządzenie PM3222 uniemożliwia wykonanie badania MRI (parametr 2g), co stanowi 

niezgodność ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.  

 
Zadanie nr 8  
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 8 złożono 1 ofertę 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się 
kryterium: cena – 60 %, parametry jakości – 20 %, termin płatności – 20% 
Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą. 

Nr oferty 
Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

Cena oferty  Ocena punktowa 
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1 

Medtronic Poland Sp. z o.o. 
ul. Polna 11 

00-633 Warszawa 
 

432.000,00 zł netto 
466.560,00 zł brutto 

100 
w tym: 

cena – 60 
parametry jakości – 20 
termin płatności - 20 

Oferta nr 1 Wykonawcy MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o. jest zgodnie z art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych 
ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
Zadanie nr 9  
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 9 złożono 1 ofertę 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się 
kryterium: cena – 60 %, parametry jakości – 20 %, termin płatności – 20% 
Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą. 

Nr oferty 
Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

Cena oferty  Ocena punktowa 

3 
BIOTRONIK Polska Sp. z o.o. 

ul. Murawa 12-18 
61-655 Poznąń 

202.500,00 zł netto 
218.700,00 zł brutto 

100 
w tym: 

cena – 60 
parametry jakości – 20 
termin płatności - 20 

Oferta nr 3 Wykonawcy BIOTRONIK Polska Sp. z o.o. jest zgodnie z art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych ofertą 
najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i spełnia 
warunki udziału w postępowaniu 
 
Zadanie nr  10 
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 10 złożono 1 ofertę. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się 
kryterium: cena – 60 %, parametry jakości – 20 %, termin płatności – 20% 
Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą. 

Nr oferty 
Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

Cena oferty  Ocena punktowa 

3 
BIOTRONIK Polska Sp. z o.o. 

ul. Murawa 12-18 
61-655 Poznąń 

70.000,00 zł netto 
75.600,00 zł brutto 

100,00 
w tym: 

cena – 60 
parametry jakości – 20 
termin płatności - 20 

Oferta nr 3 Wykonawcy BIOTRONIK Polska Sp. z o.o. jest zgodnie z art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych ofertą 
najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 
 
Zadanie nr  11 
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 11 złożono 1 ofertę 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się 
kryterium: cena – 60 %, parametry jakości – 20 %, termin płatności – 20% 
Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą. 

Nr oferty 
Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

Cena oferty  Ocena punktowa 

1 

Medtronic Poland Sp. z o.o. 
ul. Polna 11 

00-633 Warszawa 
 

270.000,00 zł netto 
291.600,00 zł brutto 

100,00 
w tym: 

cena – 60 
parametry jakości – 20 
termin płatności - 20 

Oferta nr 1 Wykonawcy MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o. jest zgodnie z art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych 
ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
Zadanie nr  12 
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 12 złożono 1 ofertę 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się 
kryterium: cena – 60 %, parametry jakości – 20 %, termin płatności – 20% 
Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą. 

Nr oferty 
Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

Cena oferty  Ocena punktowa 
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1 

Medtronic Poland Sp. z o.o. 
ul. Polna 11 

00-633 Warszawa 
 

891.000,00 zł netto 
962.280,00 zł brutto 

97,00 
w tym: 

cena – 60 
parametry jakości – 17 
termin płatności - 20 

Oferta nr 1 Wykonawcy MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o. jest zgodnie z art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych 
ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
Zadanie nr  13 
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 11 złożono 2 oferty 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się 
kryterium: cena – 60 %, parametry jakości – 20 %, termin płatności – 20% 
Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą. 

Nr oferty 
Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

Cena oferty  Ocena punktowa 

1 

Medtronic Poland Sp. z o.o. 
ul. Polna 11 

00-633 Warszawa 
 

241.500,00 zł netto 
260.820,00 zł brutto 

96 
w tym: 

cena – 60 
parametry jakości – 16 
termin płatności - 20 

3 
BIOTRONIK Polska Sp. z o.o. 

ul. Murawa 12-18 
61-655 Poznąń 

350.250,00 zł netto 
378.270,00 zł brutto 

81,37 
w tym: 

cena – 41,37 
parametry jakości – 20 
termin płatności - 20 

Oferta nr 1 Wykonawcy MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o. jest zgodnie z art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych 
ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
 
 

 Termin po upływie którego umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być zawarte 
Umowy zostaną zawarte nie wcześniej niż w 11 dniu od przesłania (faksem lub drogą elektroniczną) 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, a w przypadku konieczności wcześniejszego zawarcia umowy 
w terminie krótszym – zgodnym z art. 94 ust. 2 pkt. 1 a ustawy Pzp. 
 

                                                     
DYREKTOR 

Samodzielnego Publicznego 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

                                    Małgorzata Usielska 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


