
Ogłoszenie nr 500016453-N-2018 z dnia 22-01-2018 r.

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: Usługi przeglądów technicznych i
serwisowania aparatury medycznej na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 596981-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 500045547-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny

1102681500000, ul. ul. Stępińska  19/25, 00-739   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo

Polska, tel. 22 318 60 00, e-mail zp@szpitalczerniakowski.waw.pl, faks 22 318 63 41.

Adres strony internetowej (url): www.szpitalczerniakowski.waw.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi przeglądów technicznych i serwisowania aparatury medycznej na rzecz Szpitala

Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

71/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

1)Przedmiotem zamówienia są: usługi przeglądów technicznych i serwisowania aparatury

medycznej na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. 2)Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz ilościowo-cenowy).

3)Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały określone w „Projekcie



CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Aparaty do znieczulenia

umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 50400000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5000.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: MEDIKOM Jacek Kobiałka

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Sielanki 5

Kod pocztowy: 02-946

Miejscowość: Warszwa

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie



CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: 1A - Aparaty do znieczulenia

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2206.62

Oferta z najniższą ceną/kosztem 2206.62

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3444.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 10000.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: MEDIKOM Jacek Kobiałka

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Sielanki 15

Kod pocztowy: 02-946

Miejscowość: Warszawa

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM



CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: 1B- Aparaty do znieczulenia

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4413.24

Oferta z najniższą ceną/kosztem 4413.24

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9557.10

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2500.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: MEDIKOM Jacek Kobiałka

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Sielanki 15

Kod pocztowy: 02-946

Miejscowość: Warszawa

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1103.31

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1103.31



CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: 1C- Aparaty do znieczulenia

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1599.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5000.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: MEDIKOM Jacek Kobiałka

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Sielanki 15

Kod pocztowy: 02-946

Miejscowość: Warszawa

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2206.62

Oferta z najniższą ceną/kosztem 2206.62

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3075.00

Waluta: PLN



CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Sprzęt sterylizacyjny i dezynfekcyjny

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: 2A - Sprzęt sterylizacyjny i dezynfekcyjny

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: 2B - Sprzęt sterylizacyjny i dezynfekcyjny

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017

r., poz. 1579) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,

jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z

zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”. Unieważniono przedmiotowe postępowanie przetargowe w zakresie ww.

pakietu, gdyż w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie została złożona żadna oferta

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017

r., poz.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. Uzasadnienie faktyczne: W powyższym pakiecie zostały

złożone oferty, których ceny przekraczają środki finansowe przeznaczone przez Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w zakresie ww.

pakietu.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1000.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0



CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Defibrylatory

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TECHMED” Józef Lach

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Ul.Pułaskiego 117/36

Kod pocztowy: 15-337

Miejscowość: Białystok

Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1722.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1722.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1722.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4390.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA



CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: 3A- Defibrylatory

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: MEDIKOM Jacek Kobiałka

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Sielanki 15

Kod pocztowy: 02-946

Miejscowość: Warszawa

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1095.93

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1095.93

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3874.50

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3300.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie



CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: 3B - Defibrylatory

Nazwa wykonawcy: MEDIKOM Jacek Kobiałka

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Sielanki 15

Kod pocztowy: 02-946

Miejscowość: Warszawa

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 487.08

Oferta z najniższą ceną/kosztem 487.08

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3690.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 100.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: MEDIKOM Jacek Kobiałka



CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Elektrochirurgia

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: 4A - Elektrochirurgia

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Sielanki 15

Kod pocztowy: 02-946

Miejscowość: Warszawa

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 121.77

Oferta z najniższą ceną/kosztem 121.77

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 430.50

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017

r., poz. 1579) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,

jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z

zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”. Unieważniono przedmiotowe postępowanie przetargowe, w zakresie ww.

pakietu, gdyż w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie została złożona żadna oferta.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3981.30

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 



CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Aparaty EEG

CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: 5A- Aparaty EEG

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: ERBE Polska Sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: al. Rzeczypospolitej 14 lok 28

Kod pocztowy: 02-972

Miejscowość: Warszawa

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3972.90

Oferta z najniższą ceną/kosztem 3972.90

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3972.90

Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017

r., poz. 1579) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,

jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z

zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”. Unieważniono przedmiotowe postępowanie przetargowe, w zakresie ww.

pakietu, gdyż w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie została złożona żadna oferta.



CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: EMG

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1500.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: ELMIKO MEDICAL Sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Poleczki 29

Kod pocztowy: 02-822

Miejscowość: Warszawa

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 854.85

Oferta z najniższą ceną/kosztem 854.85

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 854.85

Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:



CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Funduskamera

CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Aparat do hipotermii

CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Aparatty Holter

CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Kardiomonitory

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017

r., poz. 1579) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,

jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z

zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”. Unieważniono przedmiotowe postępowanie przetargowe, w zakresie ww.

pakietu, gdyż w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie została złożona żadna oferta

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017

r., poz. 1579) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,

jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z

zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”. Unieważniono przedmiotowe postępowanie przetargowe, w zakresie ww.

pakietu, gdyż w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie została złożona żadna oferta.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017

r., poz. 1579) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,

jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z

zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”. Unieważniono przedmiotowe postępowanie przetargowe, w zakresie ww.

pakietu, gdyż w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie została złożona żadna oferta.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017

r., poz.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. W powyższym pakiecie zostały złożone oferty, których

ceny przekraczają środki finansowe przeznaczone przez Zamawiającego. W związku z powyższym

Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w zakresie ww. pakiecie.



CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: 10A - Kardiomonitory

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2240.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: MEDIMAR Marek Suchcicki, Arkadiusz Wołowicz s.c.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Kościuszki 9

Kod pocztowy: 07-300

Miejscowość: Ostrów Mazowiecka

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3188.16

Oferta z najniższą ceną/kosztem 3188.16

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11808.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:



CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: 10B - Kardiomonitory

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 70.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: MEDIMAR Marek Suchcicki, Arkadiusz Wołowicz s.c.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Kościuszki 9

Kod pocztowy: 07-300

Miejscowość: Ostrów Mazowiecka

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 99.63

Oferta z najniższą ceną/kosztem 99.63

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 738.00

Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:



CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: 10C - Kardiomonitory

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3080.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: MEDIMAR Marek Suchcicki, Arkadiusz Wołowicz s.c.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Kościuszki 9

Kod pocztowy: 07-300

Miejscowość: Ostrów Mazowiecka

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4383.72

Oferta z najniższą ceną/kosztem 4383.72

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 37392.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:



CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Kardiostymulator

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 280.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: MEDIKOM Jacek Kobiałka

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Sielanki 15

Kod pocztowy: 02-946

Miejscowość: Warszawa

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 437.88

Oferta z najniższą ceną/kosztem 437.88

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3690.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:



CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: Kolumny

CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: Krioterapia

CZĘŚĆ NR: 14 NAZWA: Lampy bezcieniowe i zabiegowe

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017

r., poz. 1579) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,

jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z

zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”. Unieważniono przedmiotowe postępowanie przetargowe, w zakresie ww.

pakietu, gdyż w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie została złożona żadna oferta.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

U. z 2017 r., poz. 1579) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego

wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”. Unieważniono przedmiotowe postępowanie przetargowe,

w zakresie ww. pakietu, gdyż w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie została złożona

żadna oferta.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

U. z 2017 r., poz. 1579) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego

wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”. Unieważniono przedmiotowe postępowanie przetargowe,

w zakresie ww. pakietu, gdyż w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie została złożona

żadna oferta.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego

wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”. Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym

postępowaniu w zakresie pakietu nr 14 została złożona tylko jedna oferta, która na podstawie

obowiązujących przepisów ustawy P.z.p została odrzucona. W związku z powyższym

Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w zakresie ww. pakietu, gdyż w terminie

przewidzianym na składanie ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w tym



CZĘŚĆ NR: 14 NAZWA: 14A- Lampy bezcieniowe i zabiegowe

CZĘŚĆ NR: 15 NAZWA: Sprzęt laryngologiczny

CZĘŚĆ NR: 16 NAZWA: Lasery

CZĘŚĆ NR: 17 NAZWA: Komory laminarne

pakiecie.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

U. z 2017 r., poz. 1579) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego

wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”. Unieważniono przedmiotowe postępowanie przetargowe,

w zakresie ww. pakietu, gdyż w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie została złożona

żadna oferta.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

U. z 2017 r., poz. 1579) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego

wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”. Unieważniono przedmiotowe postępowanie przetargowe,

w zakresie ww. pakietu, gdyż w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie została złożona

żadna oferta.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

U. z 2017 r., poz. 1579) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego

wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”. Unieważniono przedmiotowe postępowanie przetargowe,

w zakresie ww. pakietu, gdyż w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie została złożona

żadna oferta.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

U. z 2017 r., poz. 1579) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego

wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”. Unieważniono przedmiotowe postępowanie przetargowe,



CZĘŚĆ NR: 18 NAZWA: Podgrzewacze płynów

CZĘŚĆ NR: 19 NAZWA: Mikroskopy

CZĘŚĆ NR: 20 NAZWA: Myjnie endoskopowe

CZĘŚĆ NR: 20 NAZWA: 20A - Myjnie endoskopowe

w zakresie ww. pakietu, gdyż w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie została złożona

żadna oferta.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

U. z 2017 r., poz. 1579) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego

wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”. Unieważniono przedmiotowe postępowanie przetargowe,

w zakresie ww. pakietu, gdyż w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie została złożona

żadna oferta.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

U. z 2017 r., poz. 1579) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego

wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”. Unieważniono przedmiotowe postępowanie przetargowe,

w zakresie ww. pakietu, gdyż w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie została złożona

żadna oferta.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

U. z 2017 r., poz. 1579) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego

wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”. Unieważniono przedmiotowe postępowanie przetargowe,

w zakresie ww. pakietu, gdyż w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie została złożona

żadna oferta.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017

r., poz.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę



CZĘŚĆ NR: 21 NAZWA: Aparaty OCT

CZĘŚĆ NR: 22 NAZWA: Sprzęt patomorfologiczny

CZĘŚĆ NR: 22 NAZWA: 22A- Sprzęt patomorfologiczny

CZĘŚĆ NR: 23 NAZWA: Pompy infuzyjne i objętościowe

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. Uzasadnienie faktyczne: W powyższych pakietach

zostały złożone oferty, których ceny przekraczają środki finansowe przeznaczone przez

Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie

w zakresie ww. pakietów.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

U. z 2017 r., poz. 1579) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego

wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”. Unieważniono przedmiotowe postępowanie przetargowe,

w zakresie ww. pakietu, gdyż w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie została złożona

żadna oferta.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

U. z 2017 r., poz. 1579) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego

wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”. Unieważniono przedmiotowe postępowanie przetargowe,

w zakresie ww. pakietu, gdyż w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie została złożona

żadna oferta.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017

r., poz.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. Uzasadnienie faktyczne: W powyższych pakietach

zostały złożone oferty, których ceny przekraczają środki finansowe przeznaczone przez

Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie

w zakresie ww. pakietów.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6700.00

Waluta PLN



CZĘŚĆ NR: 23 NAZWA: 23A- Pompy infuzyjne i objętościowe

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: MEDIMAR Marek Suchcicki, Arkadiusz Wołowicz s.c.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Kościuszki 9

Kod pocztowy: 07-300

Miejscowość: Ostrów Mazowiecka

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 6675.21

Oferta z najniższą ceną/kosztem 6675.21

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6675.21

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 7600

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2



CZĘŚĆ NR: 24 NAZWA: Pompy żywnieniowe

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: MEDIMAR Marek Suchcicki, Arkadiusz Wołowicz s.c.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Kościuszki 9

Kod pocztowy: 07-300

Miejscowość: Ostrów Mazowiecka

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 7571.88

Oferta z najniższą ceną/kosztem 7571.88

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14956.80

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

U. z 2017 r., poz. 1579) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego

wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”. Unieważniono przedmiotowe postępowanie przetargowe,



CZĘŚĆ NR: 25 NAZWA: Respiratory

w zakresie ww. pakietu, gdyż w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie została złożona

żadna oferta.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 16800

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiebiorstwo Techniki Medycznej Anes-Med. Sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Chocimska 11/14

Kod pocztowy: 00-791

Miejscowość: Warszawa

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 19618.50

Oferta z najniższą ceną/kosztem 19618.50

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19618.50

Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:



CZĘŚĆ NR: 25 NAZWA: 25A - Respiratory

CZĘŚĆ NR: 25 NAZWA: 25B- Respiratory

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1800

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Dräger Polska Sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Sułkowskiego 18a

Kod pocztowy: 85-655

Miejscowość: Bydgoszcz

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1465.05

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1465.05

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2952.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:



CZĘŚĆ NR: 26 NAZWA: Sprzęt rehabilitacyjny

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

U. z 2017 r., poz. 1579) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego

wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”. Unieważniono przedmiotowe postępowanie przetargowe,

w zakresie ww. pakietu, gdyż w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie została złożona

żadna oferta.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6360

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: PHU Technomex Sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Ul. Szparagowa 15

Kod pocztowy: 44-141

Miejscowość: Gliwice

Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1639.59

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1639.59

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4354.20

Waluta: PLN



CZĘŚĆ NR: 27 NAZWA: Aparatura RTG

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2500

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Medikol Solution Sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Drewsa 3

Kod pocztowy: 61-606

Miejscowość: Poznań

Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2952.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 2952.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2952.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia



CZĘŚĆ NR: 27 NAZWA: 27A - Aparatura RTG

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 25000

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Carestream Health Poland Sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Wyczółki 40

Kod pocztowy: 02-820

Miejscowość: Warszawa

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 20624.64

Oferta z najniższą ceną/kosztem 20624.64

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 20624.64

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie



CZĘŚĆ NR: 27 NAZWA: 27B - Aparatura RTG

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 15000

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: GE Medical Sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Wołoska 9

Kod pocztowy: 02-583

Miejscowość: Warszawa

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 14858.40

Oferta z najniższą ceną/kosztem 14858.40

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 21156.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub



CZĘŚĆ NR: 27 NAZWA: 27C - Aparatura RTG

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 9200

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Medikol Solution Sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Drewsa 3

Kod pocztowy: 61-606

Miejscowość: Poznań

Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 10332.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 10332.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14760.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:



CZĘŚĆ NR: 27 NAZWA: 27D - Aparatura RTG

CZĘŚĆ NR: 27 NAZWA: 27E- Aparatura RTG

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 34000

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Medikol Solution Sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Drewsa 3

Kod pocztowy: 61-606

Miejscowość: Poznań

Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 25461.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 25461.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 64206.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:



CZĘŚĆ NR: 27 NAZWA: 27F - Aparatura RTG

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 8000

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Medikol Solution Sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Drewsa 3

Kod pocztowy: 61-606

Miejscowość: Poznań

Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4797.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 4797.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7134.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:



CZĘŚĆ NR: 28 NAZWA: Monitor rzutu serca

CZĘŚĆ NR: 29 NAZWA: Pulsoksymetry

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3500

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3075.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 3075.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4674.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017

r., poz.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. Uzasadnienie faktyczne: W powyższych pakietach

zostały złożone oferty, których ceny przekraczają środki finansowe przeznaczone przez

Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie

w zakresie ww. pakietów.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia



CZĘŚĆ NR: 29 NAZWA: 29A - Pulsoksymetry

Wartość bez VAT 1200

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: MEDIKOM Jacek Kobiałka

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Sielanki 15

Kod pocztowy: 02-946

Miejscowość: Warszawa

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 870.84

Oferta z najniższą ceną/kosztem 870.84

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1461.24

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 100

Waluta PLN



CZĘŚĆ NR: 30 NAZWA: Ssaki elektryczne

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: MEDIKOM Jacek Kobiałka

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Sielanki 15

Kod pocztowy: 02-946

Miejscowość: Warszawa

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 72.57

Oferta z najniższą ceną/kosztem 72.57

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 72.57

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017

r., poz.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający



CZĘŚĆ NR: 30 NAZWA: 30A - Ssaki elektryczne

CZĘŚĆ NR: 31 NAZWA: Stoły

CZĘŚĆ NR: 31 NAZWA: 31A - Stoły

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. Uzasadnienie faktyczne: W powyższych pakietach

zostały złożone oferty, których ceny przekraczają środki finansowe przeznaczone przez

Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie

w zakresie ww. pakietów.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

U. z 2017 r., poz. 1579) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego

wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”. Unieważniono przedmiotowe postępowanie przetargowe,

w zakresie ww. pakietu, gdyż w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie została złożona

żadna oferta.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

U. z 2017 r., poz. 1579) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego

wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”. Unieważniono przedmiotowe postępowanie przetargowe,

w zakresie ww. pakietu, gdyż w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie została złożona

żadna oferta.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1050.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:



CZĘŚĆ NR: 31 NAZWA: 31B- Stoły

CZĘŚĆ NR: 32 NAZWA: Stymulatory

nie

Nazwa wykonawcy: MEDEN Sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Al. Wyzwolenia 14a/99

Kod pocztowy: 00-570

Miejscowość: Warszawa

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1512.90

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1512.90

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1512.90

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017

r., poz.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. Uzasadnienie faktyczne: W powyższym pakiecie zostały

złożone oferty, których ceny przekraczają środki finansowe przeznaczone przez Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w zakresie ww.

pakietu.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.



CZĘŚĆ NR: 32 NAZWA: 32A - Stymulatory

CZĘŚĆ NR: 33 NAZWA: Aparaty USG

CZĘŚĆ NR: 33 NAZWA: 33A- Aparaty USG

CZĘŚĆ NR: 33 NAZWA: 33B - Aparaty USG

U. z 2017 r., poz. 1579) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego

wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”. Unieważniono przedmiotowe postępowanie przetargowe,

w zakresie ww. pakietu, gdyż w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie została złożona

żadna oferta.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017

r., poz.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. Uzasadnienie faktyczne: W powyższym pakiecie zostały

złożone oferty, których ceny przekraczają środki finansowe przeznaczone przez Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w zakresie ww.

pakietu.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

U. z 2017 r., poz. 1579) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego

wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”. Unieważniono przedmiotowe postępowanie przetargowe,

w zakresie ww. pakietu, gdyż w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie została złożona

żadna oferta.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017

r., poz.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. Uzasadnienie faktyczne: W powyższym pakiecie zostały

złożone oferty, których ceny przekraczają środki finansowe przeznaczone przez Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w zakresie ww.

pakietu.



CZĘŚĆ NR: 33 NAZWA: 33C- Aparaty USG

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1600

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: YAL Sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Fabryczna 14

Kod pocztowy: 26-670

Miejscowość: Pionki

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1992.60

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1992.60

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2410.80

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:



CZĘŚĆ NR: 34 NAZWA: Urządzenie do ablacji

CZĘŚĆ NR: 35 NAZWA: Sprężarki powietrza medycznego

CZĘŚĆ NR: 36 NAZWA: Stacja ususzaczy powietrza medycznego

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017

r., poz.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. Uzasadnienie faktyczne: W powyższym pakiecie zostały

złożone oferty, których ceny przekraczają środki finansowe przeznaczone przez Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w zakresie ww.

pakietu.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017

r., poz.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. Uzasadnienie faktyczne: W powyższym pakiecie zostały

złożone oferty, których ceny przekraczają środki finansowe przeznaczone przez Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w zakresie ww.

pakietu.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

U. z 2017 r., poz. 1579) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego

wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”. Unieważniono przedmiotowe postępowanie przetargowe,

w zakresie ww. pakietu, gdyż w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie została złożona

żadna oferta.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

U. z 2017 r., poz. 1579) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego

wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”. Unieważniono przedmiotowe postępowanie przetargowe,

w zakresie ww. pakietu, gdyż w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie została złożona



żadna oferta.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

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

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


