OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy drobnego sprzętu diagnostycznego
i transportowego
TED Nr 2018/S 071-156990 z dnia 1204.2018 r.
Polska-Warszawa: Wyroby diagnostyczne
Wyniki postępowania
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans"
SPZOZ w Warszawie ul. Poznańska 22 Warszawa 00-685 Polska. Osoba do kontaktów: Agnieszka
Rucińska Tel.: +48 225251293, Faks: +48 225251279 E-mail: agnieszka.sztorc@meditrans.waw.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe: Główny adres: www.meditrans.waw.pl
I.2) Wspólne zamówienie
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Podmiot prawa publicznego
I.5) Główny przedmiot działalności Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa: Dostawy drobnego sprzętu diagnostycznego i transportowego
Numer referencyjny: WSPRiTS/ZP/46/17
II.1.2) Główny kod CPV 33124130
II.1.3) Rodzaj zamówienia Dostawy
II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest drobny sprzęt diagnostyczny i transportowy,
szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, niepowystawowy, instrukcja
obsługi w języku polskim. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania, terminy ważności oraz
numer świadectwa rejestracji muszą znajdować się na opakowaniach, jeżeli jest takie wskazanie
zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami Zamawiającego. Wykonawca
gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania
określone w ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211).
II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) Wartość bez VAT: 252 564.75 PLN
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa: Ciśnieniomierze elektroniczne Część nr: 1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33124130
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie, magazyn: ul. Woronicza 19, Warszawa.
II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, niepowystawowy, instrukcja obsługi
w języku polskim. Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do
Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem
zamówienia spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 211).
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena
II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu
finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe Kryterium: cena; waga: 60 %. Kryterium: parametry techniczne; waga:
25 %. Kryterium: okres gwarancji; waga: 10 %. Kryterium: termin dostawy; waga: 5 %.
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Termin dostawy: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa: Kaski ochronne Część nr: 2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33124130
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie, magazyn: ul. Woronicza 19, Warszawa.
II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, niepowystawowy, instrukcja obsługi
w języku polskim. Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do
Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem
zamówienia spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 211).
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena
II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu
finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe Kryterium: cena; waga: 60 %. Kryterium: okres gwarancji; waga: 20 %.
Kryterium: termin dostawy; waga: 20 %.
Termin dostawy: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa: Kołnierze ortopedyczne Część nr: 3
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33124130
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie, magazyn: ul. Woronicza 19, Warszawa.
II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, niepowystawowy, instrukcja obsługi
w języku polskim. Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do
Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem
zamówienia spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 211).
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena
II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu
finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe Kryterium: cena; waga: 60 %. Kryterium: parametry techniczne; waga:
30 %. Kryterium: termin dostawy; waga: 10 %.
Termin dostawy: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa: Latarki czołowe Część nr: 4
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33124130
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie, magazyn: ul. Woronicza 19, Warszawa.
II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, niepowystawowy, instrukcja obsługi
w języku polskim. Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do
Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem
zamówienia spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 211).
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena
II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu
finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe Kryterium: cena; waga: 60 %. Kryterium: parametry techniczne; waga:
30 %. Kryterium: termin dostawy; waga: 10 %.
Termin dostawy: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa: Latarki diagnostyczne Część nr: 5
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33124130
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie, magazyn: ul. Woronicza 19, Warszawa.
II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, niepowystawowy, instrukcja obsługi
w języku polskim. Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do
Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem
zamówienia spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 211).
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena
II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu
finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe Kryterium: cena; waga: 60 %. Kryterium: parametry techniczne; waga:
30 %. Kryterium: termin dostawy; waga: 10 %.
Termin dostawy: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa: Narzędzia medyczne Część nr: 6
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33124130
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie, magazyn: ul. Woronicza 19, Warszawa.
II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, niepowystawowy, instrukcja obsługi
w języku polskim. Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do
Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem
zamówienia spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 211).
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena
II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu
finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe Kryterium: cena; waga: 60 %. Kryterium: termin dostawy; waga: 40 %.
Termin dostawy: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa: Okulary ochronne Część nr: 7
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33124130
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie, magazyn: ul. Woronicza 19, Warszawa.
II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, niepowystawowy, instrukcja obsługi
w języku polskim. Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do
Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem
zamówienia spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 211).
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena
II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu
finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe Kryterium: cena; waga: 60 %. Kryterium: parametry techniczne; waga:
30 %. Kryterium: termin dostawy; waga: 10 %.
Termin dostawy: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa: Rękawice diagnostyczne Część nr: 8
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141420
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie, magazyn: ul. Woronicza 19, Warszawa.
II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, niepowystawowy, instrukcja obsługi
w języku polskim. Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do
Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem
zamówienia spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 211).
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena
II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu
finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe Kryterium: cena; waga: 60 %. Kryterium: termin dostawy; waga: 40 %.
Termin dostawy: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa: Rękawiczki medyczne Część nr: 9
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33141420
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie, magazyn: ul. Woronicza 19, Warszawa.
II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, niepowystawowy, instrukcja obsługi
w języku polskim. Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do
Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem
zamówienia spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 211).
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena
II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu
finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe Kryterium: cena; waga: 60 %. Kryterium: parametry techniczne; waga:
30 %. Kryterium: termin dostawy; waga: 10 %.
Termin dostawy: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa: Sprzęt diagnostyczno-transportowy Część nr: 10
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33124130
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie, magazyn: ul. Woronicza 19, Warszawa.
II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, niepowystawowy, instrukcja obsługi
w języku polskim. Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do
Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem
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zamówienia spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 211).
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena
II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu
finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe Kryterium: cena; waga: 60 %. Kryterium: parametry techniczne; waga:
25 %. Kryterium: okres gwarancji; waga: 10 %. Kryterium: termin dostawy; waga: 5 %.
Termin dostawy: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa: Stetoskopy Część nr: 11
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33124130
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie, magazyn: ul. Woronicza 19, Warszawa.
II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, niepowystawowy, instrukcja obsługi
w języku polskim. Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do
Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem
zamówienia spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 211).
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena
II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu
finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe Kryterium: cena; waga: 60 %. Kryterium: parametry techniczne; waga:
30 %. Kryterium: termin dostawy; waga: 10 %.
Termin dostawy: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa: Termometry lekarskie Część nr: 12
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33124130
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie, magazyn: ul. Woronicza 19, Warszawa.
II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, niepowystawowy, instrukcja obsługi
w języku polskim. Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do
Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem
zamówienia spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 211).
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena
II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu
finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe Kryterium: cena; waga: 60 %. Kryterium: okres gwarancji; waga: 20 %.
Kryterium: termin dostawy; waga: 20 %.
Termin dostawy: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest
objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 244-509096
IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci
wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Ciśnieniomierze elektroniczne
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2) Udzielenie zamówienia
V.2.1) Data zawarcia umowy: 26/03/2018
V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Aero – Medika Sp. z o.o. ul. Kopernika 36/40 Warszawa 00-924
Polska
Kod NUTS: PL911. Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 050.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 900.00 PLN
V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 Nazwa: Kaski ochronne
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 Nazwa: Kołnierze ortopedyczne
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2) Udzielenie zamówienia
V.2.1) Data zawarcia umowy: 26/03/2018
V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy eMtiM Marek Mazurkiewicz ul. A. Struga 85/5 Zabrze 41-800 Polska
Kod NUTS: PL22. Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 51 300.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 41 850.00 PLN
V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 4 Część nr: 4 Nazwa: Latarki czołowe
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
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V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono Inne przyczyny (przerwanie procedury)
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 5 Część nr: 5 Nazwa: Latarki diagnostyczne
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2) Udzielenie zamówienia
V.2.1) Data zawarcia umowy: 26/03/2018
V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Boxmet Medical Sp. z o.o. Piskorzów 51 Pieszyce 58-250 Polska
Kod NUTS: PL51. Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 300.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 820.00 PLN
V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 6 Część nr: 6 Nazwa: Narzędzia medyczne
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2) Udzielenie zamówienia
V.2.1) Data zawarcia umowy: 26/03/2018
V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Neomed Barbara Stańczyk ul. Kajki 18 Piaseczno 05-501 Polska
Kod NUTS: PL92. Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 900.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 859.75 PLN
V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 7 Część nr: 7 Nazwa: Okulary ochronne
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2) Udzielenie zamówienia
V.2.1) Data zawarcia umowy: 26/03/2018
V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Sinmed Sp. z o.o. ul. Toszecka 6 Gliwice 44-100 Polska
Kod NUTS: PL22. Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 950.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 935.00 PLN
V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 8 Część nr: 8 Nazwa: Rękawice diagnostyczne
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Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono Inne przyczyny (przerwanie procedury)
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 9 Część nr: 9 Nazwa: Rękawiczki medyczne
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2) Udzielenie zamówienia
V.2.1) Data zawarcia umowy: 26/03/2018
V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Abook Sp. z o.o. ul. Brzostowska 22 Warszawa 04-985 Polska
Kod NUTS: PL911. Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 222 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 199 200.00 PLN
V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 10 Część nr: 10 Nazwa: Sprzęt diagnostyczno-transportowy
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono Inne przyczyny (przerwanie procedury)
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 11 Część nr: 11 Nazwa: Stetoskopy
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono Inne przyczyny (przerwanie procedury)
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 12 Część nr: 12 Nazwa: Termometry lekarskie
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono Inne przyczyny (przerwanie procedury)
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe: Na zadanie nr 2 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, w
związku z czym Zamawiający unieważnił postępowanie przetargowe na ww. zadanie na podstawie art.
93 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4)
ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie zadania nr
4, 8, 10, 11 i 12 gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
Dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
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2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy
– Prawo zamówień publicznych.
3. Na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
VI.4.4 )Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 09/04/2018.

Warszawa, dn. 12.04.2018 r.
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