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POWTADOMIENIE
o wyborze naj korzystniejszej oferty

Szanowni Pafistwo,

W zwi4zku z zakonczeniem postgpowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej ofelty w
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia29 styczma 2004 roku Plawo Zantowien
Publicznych (tj. Dz.U . 22019 r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawa o d czynnik6w labo rato ryj nych w r az z dziert tw 4 an alizato r6w

dla potrzeb MLD SPZOZ w Siedlcach

info rmuj em y, iz najkorzystniej s z4 o fertg zlo2,yla fi rma :

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

Bobrorviecka 8

00-728 Warszawa
na:Zadante nr 1: dostawa odczynnik6w laboratoryjnych wraz z dzier2awq zintegrorvanego
systemu biochemiczno-immunochemicznego wraz z kompletnym wyposazeniem:
komputerami, drukark4, monitorami, UPS, stacj4 wody olaz lod6wk4 na odczynliki i

stanowiskiem komputerowym za aenq 3 700 530.75 zl

Uzasadnienie wyboru: j edyna oferta

Sysmex Polska Sp6lka z o,o.

ul, Jerozolismkie 176

02-486 Warszawa
na: Zadanie nr 2: dostawa odczynnik6w laboratoryjnych wraz z dzier?awzl analizatora
lrematologicznego z ntoZliwoSci4 oznaczania plynow z jan-r ciala wraz z konpletrrynr
wyposazeniem, stolem pod aparat ,drukark4 ,UPS olaz rnieszadlem kolowym na rnin.40
plob6wek za ceng 261 705.60 zl

Uzasadnienie wyboru: j edyna oferta

bioM6rieux Polsl<a Sp. z o.o"

ul. Generala J 6zefa Zaj4czka 9

01518 Warszawa
na: Zadanie nr 3: dostawa odczynnik6w laboratoryjnych wraz
posiewu krwi wraz z kompletnym wyposazeniem ,UPS olaz
kod6w kreskow.vch za cenq 95 758.20 zl

Uzasadnienie wyboru: j edyna oferta

Streszczenie oceny i por6wnania zholonych ofert

StlnKT0t{

^r ebska

z, dzierZaw4 aparatu do
zewngtrznego czytnika
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Zarlanic czg5ciowe Nazwa i adres wyl<onawcy Nazwa kryterium - Iiczba pkt Razem

I - dostawa odczynnil<6w
laboratory.j nych tryraz z
dzierZary zinteglowanego
systenru biochemiczno-
i mrnunochetricznego wraz
z kompletnynr
wyposazen leln:
komputeranri, drLrkark4,

nronitolanri, UPS, stac.j4
wody oraz locl6rvl<4 na
oclczynnil<i i stanowisl<ienr
l(orrputelowym

Roche Diagnostics Polska Sp. z
o.o.
Bobrowiecl<a B

00-728 Warszawa

l-Cena-60.00
2 - Pararnetty techniczne - 40.00

100,00

2 - dostawa odczynnikow
labolatoty.jnych wraz z
dzier2awq analizatola
henratologicznego z
nr o2l i rvoSci 4 oznaczania
plyn6rv z.ian ciala wraz z

kornpletnym
wy;losrzcnicnr. stolcnt pod
aparat .drukark4 .UPS oraz
mieszadtenr kolorvym na
min.40 prob6wek

S),smex Polsl<a Sp6lka z o.o.

ul. .le lozolisnrl<ie 176

02-486 Warszawa

I -Cena-60.00
2 - Parametry techniczne - 40.00

100,00

3 - dostawa oclczynnil<6w
laboratolyj nyclt wraz z
dzieiaw4 apalatu do
posiewn krri wrazz
l(onlpletnyul wyposa2enienr

,UPS oraz zewngtfznego
czytnil<a kocl6w
l<r'eskowych

bioMtjrieux Polsl<a Sp, z o.o.

u l. Generala .l 6zefa Zaj4czlca 9
01518 Walszawa

l-Cena-60.00
2 - Termin dostawy - 40.00

100.00

W toku postgpowania odrzucone zostaly nastgpujAce oferty:

[,P.:
Nr ofcrty, nazwa i adres

wvkonawcv:
Uzasadnienie odrzucenia ofertv:

0

Zan aw ialqcy wykluczy.l z postgpowan ia:

Nazwa iadres w onawc Uzasadnienie w uczenla w honawc

JednoczeSnie informujerny, ze umowa w sprawie zam6wienia publicznego mo2eby(, zawarlta, z zastrzezenienl
art. 183 rrstawy Prawo Zam6wief Publicznych, w terminie nie kr6tszym niz 10 dni od dnia plzeslania
nin iej szego zawiad omienia o wyborze naj kolz-ystniej szej ofelty.
Zamawiaj4cy moLe zawrzei unrowg w spl'awie zam6wienia publicznego przed uplywem teminu, o kt6r'ym
mowa powyzej, jezeli zachodz4 ol<olicznoSci wymienione w art.94 ust. 2 ustawy Prawo Zam6wieri Publicznych.

R6wnocze6nie zawiadarniamy, iz wyl4cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zam6wieir Publicznych
czynnoSci Zamawiajqcego podjgtej w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia lub zaniechania czynno6ci, do
l<t6rej Zamawiaj4cy jest zobowi4zafty na podstawie ustawy Prawo Zam6wieri Publicznych przysluguje
odwolanie, z zastrzeLeniem aft. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamowieri Publicznych. Odwolanie wnosi sig w
terrrinach i formie, okreSlonych w alt. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamowieri Publicznych.
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S amodzielny Pu blicZny Zaklad O pieki Zd rowotn ej
Kilifiskiego 29
08-110 Siedlce

Pism o : odczynniki*dzier2awn 1299 12020 Siedlcc dnia: 2020-0.1-25

POWIADOMIIINIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Pafistwo,

W zwi4zl<u z zal<ohczenietn postgpowania i dol<onanienr wyboru najl<orzystniejszej ofbltl, \,\,

proceclulze prowadzonei na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rol<Lr Prawo Zanr6wieri
Ptrblicznych (tj. Dz.tJ. 22a19 r. poz, 1843) w trybie przetargu nicograniczonego na:

dostawa odczynnil<6n' laboratoryjnych wraz z rJzierLaw4 analizator6w clla potrzcb MLD SI'ZOZ
w Siedlcach

i n fornr uj eny, iz najlcorzystn i ej sz4 o fertE zl oLyla fi nn a:

Werfen Polska Sp. z o.o.

ul. Wolirflska 4

03-699 Warszawa
na: Zadanie ur 4: dostawa odczynnil<6w laboratory.jnych
ItoagLrlologicznego wraz z l<ompletnym wyposa2enielrr, stolu
lconrputerowego oraz UPS za ceng 243 977,40 zl

Uzasadnienie wyboru:

iedvna oferta

wraz z dzierzawty
pod apalat, clnrl<ar'l<i.

analizatora
stanoivisl<a

Streszczen ie oceny i por6wnan i a ztol.onych ofeft

Zadanie czgSciowe Nazwa i adres wykonarvcy Nazwa l<ryteriurn - liczba pl<t

zl - dostar.va odczynnik6r,v
laboraLorl, jnych wraz z
dzierZaw4 analizatola
koagu lo logiczn ego wraz z
l<orrrpletnl,p1 wyposazenietrr

, stolu pod apalat, dlul<alhi,
stanowi slta J<omputelor,vego
olirz UPS

Werfen Polslca Sp. z o.o.
ul. Wolirlska zl

03-699 Warszawa

l-Cena-60,00
2 - Palametry technicznc - 40.00

W tol<u postQpowania odrzucone zostaly nastgpLrj4ce oferty:

Nr ofertv. nazwl i adres
Uzasacluienic ocl rzuccuia ol'erty:wvkonawcv:

Zanaw ia14cy wyl<l u czyl z postgpowania:

Ln.: Nazwa i adres wykonawcv: Uzasad n icnic r.r,vkluczcnia wvkonrl,cv :

0
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.lednoczeSnie inforrnLrjen"ry, ze Lln.rowa w sprawie zam6wienia publicznego mo2e byi zawarla, z
zaslrzezeniem art. 183 Lrstawy Prawo Zam6wieri Pr"rbliczrych, w terminie nie kr6tszyrn niz 10 clni od
clnia przeslania niniejszego zawiadourienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zantawiajqcy moze zawrze| ulrowg w sprawie zarn6wienia publicznego przed uptywern terminn, o
l<t6rym Inowa powyzej, jeLeli zachoclz4 okoliczno6ci wymienione w art. 94 Lrst. 2 r"rstawy Prawo
Zam6wieti PLrbI iczrrych.

R6wnocze6nie zawiadamiamy, iz wyl4cznie od niezgodnej z przepisami ustarvy Prawo Zanowieh
PLrblicznych czynnoSci Zarnawiaj4cego podjgtej w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia [ub
zarrieclrzrnia czyrruoSci, do l<t6rej Zanawiaj4cv jest zobowi4zany na podstawie ustawy Prawo
Zanr6u,ieti PLrblicznych plzystLrguje odwolanie, z zastrzeleniem aft, 180 ust. 2 ustawy Prawo
Zarn6wieri PLrblicznych. Odwolarrie wnosi sig wterminach iformie, olcreSlonych w art. 182 onzart.
180 irst. 4 ustawy Prawo Zam6wieri Publicznych.
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