
Zielona Góra, dnia  23 lipca 2021 r.

Wykonawcy

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE    OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w zakresie zadania 1 i 6  

Dotyczy: postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  powyżej kwot  określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), na:  Zakup pierwszego wyposażenia –  aparatura medyczna w
ramach  zadania  „Utworzenie  Centrum  Zdrowia  Matki  i  Dziecka  w  Szpitalu  Uniwersyteckim  im.  Karola
Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.”, nr sprawy TZ.372.40.2020.

Na podstawie art. 91 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
Art. 91 ust.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Art. 92  ust.1 Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  albo  imię  i  nazwisko,  siedzibę  albo  miejsce  zamieszkania

i  adres,  jeżeli  jest  miejscem wykonywania  działalności  wykonawcy,  którego ofertę  wybrano,  oraz nazwy albo
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  powodach  odrzucenia  oferty,  a  w  przypadkach,

o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności
lub funkcjonalności,

4) wykonawcach,  którzy  złożyli  oferty  niepodlegające  odrzuceniu,  ale  nie  zostali  zaproszeni  do  kolejnego etapu
negocjacji albo dialogu,

5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
7) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 7 czerwca 2021 r. o godzinie 11:00.

2. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ   wraz z uzasadnieniem

Zamawiający  udziela  zamówienia  publicznego  w  przedmiotowym  postępowaniu  Wykonawcy
z najkorzystniejszym bilansem przyznanych punktów, tj.:

Zadanie 1
Promed S.A.
ul. Działkowa 56
02-234 Warszawa

Zadanie 6
Konkret Sp. z o.o. sp. k.
ul. Dworcowa 15a
86-200 Chełmno

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej
Zamawiający  zgodnie  z  art.  24aa  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych,  najpierw  dokonał  oceny  ofert,
a następnie zbadał czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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Kryteria oceny ofert przyjęte w przedmiotowym postępowaniu:
Cena – 95 pkt.,
Okres gwarancji – 5 pkt.
Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu wynosi 100,00
punktów.
Ww. Wykonawca, nie podlega wykluczeniu z postępowania.

3. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY  
wraz z informacją na temat  punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

ZADANIE NR 1

Nr
oferty

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Wykonawcy, którzy złożyli oferty Punktacja uzyskana w kryterium

4

GE Medical Systems Polska sp. z o.o.
ul. Wołoska 9

02-583 Warszawa

Cena oferty brutto: 83,02 pkt.

Okres gwarancji  :   00,00 pkt.

RAZEM 83,02 pkt.

8
Promed S.A.

ul. Działkowa 56
02-234 Warszawa

Cena oferty brutto: 95,00 pkt.

Okres gwarancji  :   3,00 pkt.

RAZEM 98,00 pkt.

ZADANIE NR 6

Nr
oferty

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Wykonawcy, którzy złożyli oferty Punktacja uzyskana w kryterium

3
Konkret Sp. z o.o. sp. k.

ul. Dworcowa 15a
86-200 Chełmno

Cena oferty brutto: 95,00 pkt.

Okres gwarancji  :   00,00 pkt.

RAZEM 95,00 pkt.

4. TERMIN I MIEJSCE PODPISANIA UMOWY

Zamawiający informuje, że  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przekazane (przesłane)
wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu –  pocztą elektroniczną na adres
podany w ofercie Wykonawcy.

Dot. zadanie 1
Zgodnie  z  art.  94  ust.  1  pkt  1)   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych Zamawiający  zawiera  umowę

w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie: nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  jeżeli  zawiadomienie to  zostało przesłane przy  użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których
wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Zamawiający  wyznacza,  jako  termin  zawarcia  umowy  dzień 3 sierpnia 2021 roku.  Miejsce:  siedziba
Zamawiającego  przy  ul.  Zyty  26  w  Zielonej  Górze.  Zamawiający  dopuszcza  podpisanie  umowy  w  drodze
korespondencyjnej, z datą zawarcia j.w.
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Dot. Zadania 6             
Zgodnie z art.  94 ust.  2 pkt  1a  ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć

umowę w sprawie zamówienia  publicznego przed upływem terminów,  o których mowa w ust.  1,  jeżeli
w postępowaniu o udzielenie  zamówienia  w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko
jedną ofertę.

Zamawiający wyznacza, jako termin zawarcia umowy dzień 29 lipca 2021 roku. Miejsce: siedziba Zamawiającego
przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w drodze korespondencyjnej, z datą
zawarcia j.w.

Dyrektor ds. Lecznictwa
Antoni Ciach
podpis na oryginale

W  dniu 23 lipca  2021 r.  niniejsze  zawiadomienie  zostało  przekazane  Wykonawcom,  który  złożyli  oferty,  pocztą
elektroniczną  na  adres  podany  w  ofercie  oraz  zostało  zamieszczone  na  stronie  internetowej  Zamawiającego
(bip.szpital.zgora.pl  w zakładce „Zamówienia Publiczne”).
Zamawiający  wzywa  do  niezwłocznego  potwierdzenia  odebrania  czytelnego  pisma  pocztą  elektroniczną  na  adres
tz1@szpital.zgora.pl.  W przypadku  braku  potwierdzenia,  Zamawiający  uzna,  że  pismo  zostało  odebrane  i  że  jest
czytelne.
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