
13.02.2020

1/15

Ogłoszenie nr 510027156-N-2020 z dnia 13-02-2020 r.

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem: przeglądy
techniczne i konserwacja sprzętu medycznego

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: 637365-N

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540544572-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem, Krajowy
numer identyfikacyjny 29517100000000, ul. ul. Gładkie  1, 34-500  Zakopane, woj. małopolskie,
państwo Polska, tel. 182 015 045, e-mail s.kolasa@szpitalodrodzenie.pl , faks 182 014 632. 
Adres strony internetowej (url): www.szpitalodrodzenie.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
A.ZP-271-21/19

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 jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych
przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w
Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem, z
dopuszczeniem ofert częściowych. Wykaz sprzętu i aparatury medycznej objętej przedmiotową
usługą znajduje się w zał. nr 1 do niniejszej siwz- kalkulacji cenowej. 2. Przedmiotowa usługa
obejmuje w szczególności: - wykonanie: planowanych czynności konserwacyjno-
przeglądowych z uwzględnieniem kontroli zużycia części mechanicznych, wymiany części
zużywalnych czy materiałów eksploatacyjnych ( m.in. żarówka, bateria, bezpiecznik, uszczelka
itp.), wykonywanie bieżących napraw, - nadzór techniczny nad powierzonym sprzętem, -
wystawienie raportu serwisowego i wpis do dokumentacji eksploatacji sprzętu ( paszportu
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technicznego) wykonanych czynności, - legalizację, kalibrację, walidację ( jeżeli dotyczy) -
sprawdzenie instalacji (bezpieczeństwa mechanicznego, sprawdzenie bezpieczeństwa
elektrycznego z uwzględnieniem skuteczności zerowania lub uziemienia), - ustawienie (
regulację) wymaganych przez producenta parametrów, - sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń
nie nadających się do naprawy, - zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i
terminy ich wykonania powinny być zgodne z zaleceniami producenta i obowiązującymi
przepisami prawa, 3. Zakończenie usługi przeglądu powinno nastąpić w terminie max 14 dni
roboczych od uzgodnionego terminu z Zamawiającym. 4. W przypadku wyłączenia aparatu/
urządzenia z użytkowania do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym
aparacie/ urządzeniu czytelnej informacji: urządzenie niesprawne- nie używać lub urządzenie
przeznaczone do naprawy- nie używać. 5. W cenie za przegląd techniczny Wykonawca musi
uwzględnić wszystkie koszty związane z tą usługą, w tym dojazd lub koszty przesyłki. 6.
Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z wymogami producenta aparatury,
sprzętu, obowiązującymi Normami i odnośnymi przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP
i P. Poż. Usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca wykona przy użyciu
własnej aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów w siedzibie Zamawiającego. W
przypadku konieczności wykonania usługi serwisowej w siedzibie Wykonawcy, ewentualny
transport ( m.in. koszt przesyłki) aparatów i sprzętu ma być wkalkulowany w cenę usługi i
Zamawiający nie ponosi kosztów tego transportu. 7. Usługi serwisowe Wykonawca wykonywać
będzie na mocy pisemnego, drogą mailową lub telefonicznego zlecenia Zamawiającego- zgodnie
z zaleceniami producenta aparatury i sprzętu. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie
informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy. 8. W ramach pakietu nr 8 Wykonawca zagwarantuje
nieodpłatnie, na czas przeglądu technicznego danego urządzenia, jak również na czas naprawy,
udostępnienie odpowiedniego urządzenia zastępczego. Urządzenie zastępcze będzie
wypożyczane każdorazowo na pisemny wniosek Zamawiającego. Na Wykonawcy spoczywa
obowiązek uzgodnienia z Zamawiającym terminu przeprowadzenia przeglądu z
dwutygodniowym wyprzedzeniem przed planowany przeglądem, zgodnie z przyjętym
harmonogramem oraz z zaleceniami producenta aparatury i sprzętu. Harmonogram przeglądów
zostanie przesłany przez Zamawiającego drogą mailową na adres Wykonawcy, podany w ofercie.
9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności konserwacyjnych i przeglądowych
zgodnie z przyjętym harmonogramem wynikającym z właściwości danego sprzętu/ aparatury,
obowiązującymi instrukcjami, standardami, normą. 10.Konieczność przeprowadzenia napraw lub
wymiany części zamiennych na nowe Wykonawca będzie uzgadniał z Działem Administracji
Zamawiającego z podaniem przewidywanych kosztów. Wykonanie ich nastąpi po akceptacji
kosztów przez Kierownika Zamawiającego z uwzględnieniem kosztów roboczogodziny i
dojazdu lub kosztów wysyłki podanych w ofercie. 11. W zakresie pakietu nr 8 Wykonawca
przystąpi do usuwania wadliwej pracy urządzenia wymienionego w załączniku nr 1 w terminie
48 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia lub otrzymania uszkodzonego urządzenia (z
wyłączeniem dni wolnych od pracy).

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
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CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu
medycznego

CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu
medycznego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/02/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 700.00 
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: ASMED Stanisław Samoliński 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Ul. Polna 9a 
Kod pocztowy: 64-553 
Miejscowość: Ceradz Dolny 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

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 639.63 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 639.63 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 639.63 
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:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej złożonej
przez Medim Sp. z o.o. Ul.Puławska 45 b 05-500 Piaseczno (tj. oferty przedstawiającej
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CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu
medycznego

CZĘŚĆ NR: 4   NAZWA: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu
medycznego

najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium termin wykonania przeglądu ), w sposób istotny
przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia kwotę: 10 578,00 zł

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/02/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2800.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
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: Zakłady Techniki Medycznej Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Ul. Szyllinga 63 
Kod pocztowy: 30-433 
Miejscowość: Kraków 
Kraj/woj.: małopolskie 

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 2952.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2952.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 32718.00 
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
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CZĘŚĆ NR: 5   NAZWA: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu
medycznego

CZĘŚĆ NR: 6   NAZWA: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu
medycznego

CZĘŚĆ NR: 7   NAZWA: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu
medycznego

CZĘŚĆ NR: 8   NAZWA: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu
medycznego

tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, ponieważ nie złożono żadnej oferty

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, ponieważ nie złożono żadnej oferty

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, ponieważ nie złożono żadnej oferty

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, ponieważ nie złożono żadnej oferty

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/02/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 87170.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
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: P.U.H.P. ENDOMED Piotr Niewiadomy 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Ul. Zawiła 65L 
Kod pocztowy: 30-390 
Miejscowość: Kraków 
Kraj/woj.: małopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
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CZĘŚĆ NR: 9   NAZWA: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu
medycznego

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 106001.40 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 106001.40 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 171334.70 
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: 06/02/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4800.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: ASMED Stanisław Samoliński 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Ul. Polna 9a 
Kod pocztowy: 64-553 
Miejscowość: Ceradz Dolny 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

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 
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CZĘŚĆ NR: 10   NAZWA: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu
medycznego

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5904.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3444.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6396.00 
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: 06/02/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 320.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
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: ASMED Stanisław Samoliński 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Ul. Polna 9a 
Kod pocztowy: 64-553 
Miejscowość: Ceradz Dolny 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

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 393.60 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 393.60 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 602.70 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
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CZĘŚĆ NR: 11   NAZWA: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu
medycznego

CZĘŚĆ NR: 12   NAZWA: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu
medycznego

CZĘŚĆ NR: 13   NAZWA: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu
medycznego

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:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, ponieważ nie złożono żadnej oferty

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, ponieważ nie złożono żadnej oferty

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/02/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 800.00 
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: Zakłady Techniki Medyczne Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Ul. Szyllinga 63 
Kod pocztowy: 30-433 
Miejscowość: Kraków 
Kraj/woj.: małopolskie 

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 
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CZĘŚĆ NR: 14   NAZWA: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu
medycznego

Cena wybranej oferty/wartość umowy 984.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 984.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 984.00 
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: 06/02/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 300.00 
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: ASMED Stanisław Samoliński 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Ul. Polna 9a 
Kod pocztowy: 64-553 
Miejscowość: Ceradz Dolny 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

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 369.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 369.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 369.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
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CZĘŚĆ NR: 15   NAZWA: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu
medycznego

CZĘŚĆ NR: 16   NAZWA: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu
medycznego

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/02/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 140.00 
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: ASMED Stanisław Samoliński 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Ul. Polna 9a 
Kod pocztowy: 64-553 
Miejscowość: Ceradz Dolny 
Kraj/woj.: małopolskie 

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 147.60 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 147.60 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 147.60 
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:
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CZĘŚĆ NR: 17   NAZWA: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu
medycznego

CZĘŚĆ NR: 18   NAZWA: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu
medycznego

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, ponieważ nie złożono żadnej oferty

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, ponieważ nie złożono żadnej oferty

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/02/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6420.00 
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: ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Ul. Zabierzowska 11 
Kod pocztowy: 32-005 
Miejscowość: Niepołomice 
Kraj/woj.: małopolskie 

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 6776.38 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6776.38 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6776.38 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
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CZĘŚĆ NR: 19   NAZWA: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu
medycznego

CZĘŚĆ NR: 20   NAZWA: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu
medycznego

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:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej ASMED
Stanisław Samoliński 64-553 Ceradz Dolny Ul. Polna 9a (tj. oferty przedstawiającej
najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium termin wykonania przeglądu ), w sposób istotny
przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia kwotę: 10 824,00 zł

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/02/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 24760.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
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: ASMED Stanisław Samoliński 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Ul. Polna 9a 
Kod pocztowy: 64-553 
Miejscowość: Ceradz Dolny 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

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 27494.19 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27494.19 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 49482.90 
Waluta: PLN
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CZĘŚĆ NR: 20   NAZWA: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu
medycznego

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: 06/02/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 17977 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: ASMED Stanisław Samoliński 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Ul. Polna 9a 
Kod pocztowy: 64-553 
Miejscowość: Ceradz Dolny 
Kraj/woj.: małopolskie 

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 16889.10 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16889.10 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 26986.20 
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:
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CZĘŚĆ NR: 21   NAZWA: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu
medycznego

CZĘŚĆ NR: 22   NAZWA: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu
medycznego

CZĘŚĆ NR: 23   NAZWA: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu
medycznego

CZĘŚĆ NR: 24   NAZWA: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu
medycznego

CZĘŚĆ NR: 24   NAZWA: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu
medycznego

przez tę część nr 20 należy rozumieć wydzieloną część z pakietu nr 20, oznaczoną nr "20a"

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej MERIKO
Krzysztof Domagała 42-500 Będzin Ul. G. Narutowicza 2/57 (tj. oferty przedstawiającej
najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium termin wykonania przeglądu ), w sposób istotny
przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia kwotę: 4 428,00 zł.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej
Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej „ANES-MED” Sp. z o.o. Ul. Senatorska 2 00-075
Warszawa (tj. oferty przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium termin wykonania
przeglądu ), w sposób istotny przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 45 549,32 zł

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej MERIKO
Krzysztof Domagała 42-500 Będzin Ul. G. Narutowicza 2/57 (tj. oferty przedstawiającej
najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium termin wykonania przeglądu ), w sposób istotny
przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia kwotę: 4 182,00 zł.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej
PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. 02-815 Warszawa Ul. Żołny 11 (tj. oferty
przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium termin wykonania przeglądu ), w sposób
istotny przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia kwotę: 3 690,00 zł.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/02/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6500.00 
Waluta PLN
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IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4 
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: CENTROMEDIC Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Ul. Pasterska 2 
Kod pocztowy: 50-226 
Miejscowość: Wrocław 
Kraj/woj.: dolnośląskie 

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 6777.30 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3198.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13284.00 
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:
przez tę część nr 24 należy rozumieć wydzieloną część z pakietu nr 24, oznaczoną nr "24a"

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. 


