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konawcy postQp owaniu o udzielenie

zsmdwien ia p u b lic zn e g o
DOTYCZY:

przetargu nieograniczonego nr TP-231/3/PN/1951201 I - system monitorowania z centralq
intensywnego nadzoru-wyposaZenie Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego

I. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1) Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zam6wieri publicznych

zawiadamiam niniejsrym, 2e w

przedm i otowym po stg powan iu, j ako naj korzystniej sz4 wybran o ofertg fi rmy

Wykonawca

:

Liczba
punkt6w w

kryterium

Razem

cena

BiaMediTek Sp. z o.o.. ul. Skladowa 12, 15-399 Biahstok

100.00 okt

?l Uzasadnienie wyboru: oferta przedstawiala najkorzystniejszy bilans punkt6w
przyznanyah punkt6w w oparciu o ustalone kryteria (cena 100%).
3)

-

100,00 pkt

maksymalna liczba

Pozostali Wykonawcy, kt6rzy zloLyli oferty:

Wvkonawca
PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o., ul. Zolny 11, 02-815 Warszawa
Viridian Polska Sp. z o.o.. ul. Bielawska 6 lok. 9,02-511 Warszawa
,,KONKRET" Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Sp6lka Jawna, ul.
Dworcowa 15A, 86-200 Chelmno

2. INFORMACJA O

Liczba
punkt6ww
kryterium cena
96.01 nkt
62.74 okt

Razem
96.01 nkt
62,'14 pkt

Oferta odrzucona

WYKLUCZENIU WYKONAWCOW

Z postEpowania nie wykluczono Zadnego Wykonawcy.

3.INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT
lnformujp, 2e w wyniku badania ofert zlohonych w przedmiotowym postgpowaniu, zgodnie z aft. 89 ust.
Prawo zam6wiefi publicznych:

I

ustawy

Oferta nr 4 zlo2ona przez firmg ,,KONKRET" Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Sp6lka Jawna, ul.
Dworcowa l5A, 86-200 Chelmno zostala odrzucona na mocy art.89 ust. I pkt 2 ustawy Prawo zam6wieri
publicznych.

75-581 Koszqlin, ul. Chotubihskiego 7

Uzasadnienie:

l)

2)
3)

Zamawiajqcy wyrnagal w monitorach parametr6w Zyciowych nieinwazyjnych (poz. 56) i
monitorach parametr6w zyciowych inwazyjnych (poz. 100) min. 5 poziomow regulacji
amplitudy krzywej oddechowej. W zaoferowanych monitorach s4tylko 3 poziomy: xl,x2,x4.
Zamawiajqcy w monitorze zbiorczym II (poz. 22) wymagat,,mo2liwo6ci rozbudowy o funkcje
telemetrycznego monitorowania pacjent6w - odbiomik i nadajniki pacjenta". Oferowany system
monitorowania nie posiada tej mo2liwoSci.

Zamawiajqcy

w

monitorach parametr6w 2yciowych nieinwazyjnych (poz. 45), monitorach

parametr6w Zyciowych inwazyjnych (poz. 89) i kardiomonitorach modulowych przyl62kowych
(poz. 34) wymagal ,,chlodzenia konwekcyjnego - konstrukcja bez wentylatora zapewniaj4ce
cich4 pracg". Oferowane monitory nie posiadaj4takiego rozwiqzania.
4.

INFORMACJA O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY

Umowa zostanie zawarta w terminie: 03.10.2011 r.

-

14.10.201lr.
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