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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zakup wyposa żenia medycznego  
do karetki neonatologicznej 

 

Ogłoszenie BZP nr 78094 - 2017 z dnia 04.05.2017 r.  
 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.  
Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinan sowanego ze środków Unii Europejskiej  
nie  
Nazwa projektu lub programu  
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie  Zamówie ń Publicznych:  tak  
Numer ogłoszenia: 45766 - 2017 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczon e w Biuletynie Zamówie ń Publicznych:  nie  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
 

Post ępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego za mawiaj ącego  nie  
Post ępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, które mu zamawiaj ący powierzył/ 
powierzyli przeprowadzenie post ępowania nie  
Post ępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamaw iających nie  
Post ępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiaj ącymi z innych pa ństw 
członkowskich Unii Europejskiej  nie  
W przypadku przeprowadzania post ępowania wspólnie z zamawiaj ącymi z innych pa ństw 
członkowskich Unii Europejskiej – maj ące zastosowanie krajowe prawo zamówie ń publicznych:  
 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego 
"Meditrans" SPZOZ w Warszawie, krajowy numer identyfikacyjny 29467400000, ul. ul. Poznańska  22, 
00685   Warszawa, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 225 251 243, faks 225 251 279, e-mail 
agnieszka.sztorc@meditrans.waw.pl 
Adres strony internetowej (URL): www.meditrans.waw.pl 
 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego  
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) :  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w 
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich 
Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie 
informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało 
udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z 
zamawiających zawarł umowę):  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Zakup wyposażenia medycznego do karetki 
neonatologicznej 
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy) :  WSPRiTS/ZP/10/17 
 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Dostawy  
 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko ść, zakres, rodzaj i ilo ść dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub okre ślenie zapotrzebowania i wymaga ń ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - okre ślenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usług ę lub roboty 
budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia medycznego do karetki 
neonatologicznej, szczegółowo opisanego w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 
2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Wykaz zadań będących przedmiotem zamówienia: 
Zadanie 1. Akcesoria do inkubatora Atom V-808 Zadanie 2. Czujniki noworodkowe i przewody 
pulsoksymetrii Zadanie 3. Czujniki przepływu do respiratora Hamilton T1 Zadanie 4. Układy oddechowe 
dla noworodków 2. Sprzęt i akcesoria fabrycznie nowe, niepowystawowe, rok produkcji: 2017, instrukcja 
obsługi w języku polskim. 3. 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. 4. Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien 
dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego. 5. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby 
medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 
2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 z późn. zm.). 
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II.4) Informacja o cz ęściach zamówienia: Zamówienie podzielone jest na cz ęści:  Tak  
 

II.5) Główny Kod CPV: 33124130-5 
 
SEKCJA III: PROCEDURA  
 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  Przetarg nieograniczony  
 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zako ńczenia dynamicznego systemu zakupów  
 

III.3) Informacje dodatkowe:  
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

CZĘŚĆ NR: 1    
NAZWA: Akcesoria do inkubatora Atom 
V-808 

Postępowanie/część zostało unieważnione: nie  
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia 
postępowania:  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/04/2017 
IV.2 Całkowita warto ść zamówienia Warto ść bez VAT 33 774.71 Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert 1 w tym  
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsi ębiorstw: 1 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych pa ństw członkowskich Unii Europejskiej: 
0 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z pa ństw nieb ędących członka mi Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drog ą elektroniczn ą: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
Dutchmed PL Sp. z o.o.,  ul. Szajnochy 14,  85-738,  Bydgoszcz,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/warto ść umowy 38 452.89 
Oferta z najni ższą ceną/kosztem 38 452.89 
Oferta z najwy ższą ceną/kosztem 38 452.89 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz ęści zamówienia podwykonawcy/ 
podwykonawcom  
Warto ść lub procentowa cz ęść zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom:  
IV.8) Informacje dodatkowe:  

CZĘŚĆ NR: 2    
NAZWA: Czujniki noworodkowe i przewody 
pulsoksymetrii 

Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia 
postępowania:  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/04/2017 
IV.2 Całkowita warto ść zamówienia  
Warto ść bez VAT 12 946.50 Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert 3 w tym  
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsi ębiorstw: 3 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych pa ństw członkowskich Unii Europejskiej: 
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0 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z pa ństw nieb ędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drog ą elektroniczn ą: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie  
AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Sp. j.,  ul. Przyrodników 1C,  80-
298,  Gdańsk,  kraj/woj. pomorskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak  
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  
Skrót literowy nazwy państwa:  
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  
Skrót literowy nazwy państwa:  
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/warto ść umowy 13 982.22 
Oferta z najni ższą ceną/kosztem 13 982.22 
Oferta z najwy ższą ceną/kosztem 29 665.44 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz ęści zamówienia podwykonawcy/ 
podwykonawcom  
Warto ść lub procentowa cz ęść zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom:  
IV.8) Informacje dodatkowe:  

CZĘŚĆ NR: 3    

NAZWA: Czujniki 
przepływu do 
respiratora Hamilton 
T1 

Postępowanie/część zostało unieważnione tak  
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:  
Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, w związku z czym 
Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie przedmiotowej części na 
podstawie art. 93 ust. 1 pkt.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  
IV.2 Całkowita warto ść zamówienia  
Warto ść bez VAT  Waluta  
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert 1 
w tym  
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsi ębiorstw: 1 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych pa ństw członkowskich Unii Europejskiej: 
0 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z pa ństw nieb ędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drog ą elektroniczn ą: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie  
kraj/woj.  
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie  
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  
Skrót literowy nazwy państwa:  
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  
Skrót literowy nazwy państwa:  
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
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Cena wybranej oferty/warto ść umowy  
Oferta z najni ższą ceną/kosztem  
Oferta z najwy ższą ceną/kosztem  
Waluta:  
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz ęści zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom  
Warto ść lub procentowa cz ęść zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom:  
IV.8) Informacje dodatkowe:  

CZĘŚĆ NR: 4    
NAZWA: Układy oddechowe dla 
noworodków 

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia 
postępowania:  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/04/2017 
IV.2 Całkowita warto ść zamówienia  
Warto ść bez VAT 23 040.00 
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert 2 w tym  
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsi ębiorstw: 2 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych pa ństw członkowskich Unii Europejskiej: 
0 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z pa ństw nieb ędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drog ą elektroniczn ą: 0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie  
Dutchmed PL Sp. z o.o., ul. Szajnochy 14,  85-738,  Bydgoszcz,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak  
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  
Skrót literowy nazwy państwa:  
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  
Skrót literowy nazwy państwa:  
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/warto ść umowy 24 883.20 
Oferta z najni ższą ceną/kosztem 20 266.80 
Oferta z najwy ższą ceną/kosztem 24 883.20 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz ęści zamówienia podwykonawcy/ 
podwykonawcom  
Warto ść lub procentowa cz ęść zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom:  
IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE N EGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, 
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R ĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę  
 

IV.9.1) Podstawa prawna  Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  
 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz 
wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  
 
 
Warszawa, dn. 04.05.2017 r. 
 


