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Szydłowiec, dnia 12.10.2021 roku 

 

Zamawiający: 

Powiat Szydłowiecki 

plac Marii Konopnickiej 7 

26-500 Szydłowiec 

 

 

 

Zawiadomienie o wynikach oceny ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
 

 

dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Dostawa i montaż specjalistycznego sprzętu i urządzeń medycznych dla 

potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu” - numer 

referencyjny RI.272.59.2021 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, działając podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że za 

najkorzystniejsze w przedmiotowym postępowaniu w poszczególnych częściach zostały uznane oferty 

złożone przez: 

Część I 

Medikon Polska Spółka z o. o. 

04-798 Warszawa, ul. Cyklamenów 7 

Cena brutto: 899 991,00 zł 

Część II 

Stryker Polska Spółka z o. o. 

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 35 

Cena brutto: 71 242,63 zł 

Część III 

Stryker Polska Spółka z o. o. 

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 35 

Cena brutto: 58 687,20 zł 

 

Część IV 

MAR-MED Spółka z o. o. 

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 30 

Cena brutto: 199 000,00 zł 
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Oferty niepodlegające odrzuceniu. Oferty zostały uznane za najkorzystniejsze w oparciu o bilans 

kryteriów zawartych w swz. Oferty uzyskały największą ilość punktów. 

Zestawienie zbiorcze złożonych ofert zawiera załącznik nr 1 do przedmiotowego pisma. 

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty, ani nie wykluczył żadnego z Wykonawców. 

Poniżej prezentujemy zestawienie uwzględniające przyznaną punktację w poszczególnych kryteriach 

oraz łączną punktację dla ofert niepodlegających odrzuceniu: 

Część I 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 

Ilość punktów 

w kryterium 

cena 

w kryterium 

parametry 

techniczne* 

w kryterium 

termin realizacji 
łącznie 

1 
Medikon Polska Spółka z o. o. 

04-798 Warszawa, ul. Cyklamenów 7 
80,00 10,00 0,00 90,00 

 

* Uszczegółowienie ilości przyznanych punktów w kryterium „parametry techniczne”: 

a) Wytrzymałość blatu w stole o regulowanej wysokości – stół z kolumną lampy - 15 pkt. 

b) Zakres obrotu lampy w osi poziomej w stole o regulowanej wysokości – stół z kolumną lampy - 15 pkt. 

c) Waga detektora z baterią/kondensatorem w części związanej z bezprzewodowym panelem cyfrowym DR - 

15 pkt. 

d) Nacisk (wytrzymałość) na całej powierzchni detektora w części związanej z bezprzewodowym panelem 

cyfrowym DR - 15 pkt. 

e) Zasilanie kondensatorem lub baterią litowo-jonową w części związanej z bezprzewodowym panelem 

cyfrowym DR - 15 pkt. 

f) Ilość cykli ładowania, bez konieczności wymiany baterii/kondensatora na nowy element (żywotność) w 

części związanej z bezprzewodowym panelem cyfrowym DR - 15 pkt. 

g) Czas ładowania baterii (0%-100%) w części związanej z bezprzewodowym panelem cyfrowym DR - 10 

pkt. 
 

Część II 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 

Ilość punktów 

w kryterium 

cena 

w kryterium 

parametry 

techniczne** 

w kryterium 

termin realizacji 
łącznie 

1 
Stryker Polska Spółka z o. o. 

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 35 
80,00 10,00 10,00 100,00 

 

** Uszczegółowienie ilości przyznanych punktów w kryterium „parametry techniczne”: 

a) Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2J do - 35 pkt. 

b) Ekran kolorowy o przekątnej - 30 pkt. 

c) Wydruk EKG na papierze o szerokości - 35 pkt. 
 

Część III 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 

Ilość punktów 

w kryterium 

cena 

w kryterium 

parametry 

techniczne*** 

w kryterium 

termin realizacji 
łącznie 

1 
Stryker Polska Spółka z o. o. 

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 35 
80,00 10,00 10,00 100,00 
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*** Uszczegółowienie ilości przyznanych punktów w kryterium „parametry techniczne”: 

a) Bezprzewodowa (przez sieć WIFI ) transmisja danych medycznych z przebiegu RKO do komputerów typu 

PC z możliwością jednoczesnego powiadomienia (.pdf) wysyłanego automatycznie na dedykowany adres 

email - 25 pkt. 

b) Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) częstości uciśnięć klatki piersiowej za pomocą tłoka w zakresie 102 

- 111 - 120 uciśnięć na minutę - 25 pkt. 

c) Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) głębokości uciśnięć klatki piersiowej, umożliwiająca dostosowanie 

głębokości do obowiązujących wytycznych ERC/AHA - 25 pkt. 

d) Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) czasu przeznaczonego na wentylację w zakresie od 3 do 5 sekund - 

25 pkt. 
 

Część IV 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 

Ilość punktów 

w kryterium 

cena 

w kryterium 

termin realizacji 
łącznie 

1 
MAR-MED Spółka z o. o. 

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 30 
90,00 10,00 100,00 

 

Umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą zostać zawarte niezwłocznie, zgodnie z 

postanowieniami art. 264 ust. 2 pkt. 1) lit. a) ustawy Pzp. 



                                                            

 

Załącznik nr 1 do zawiadomienia z dnia 12.10.2021 roku 
 

 

Część I 

Numer 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Wartość oferty 

[zł] 

Okres gwarancji (wydłużenie) 

[m-ce] 

Termin wykonania zamówienia  

[dni] 

Warunki płatności  

[dni] 

1 
Stryker Polska Spółka z o. o. 

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 35 
------- --------- ---------- ---- 

2 
Medikon Polska Spółka z o. o. 

04-798 Warszawa, ul. Cyklamenów 7  
899 991,00 0 60 30 

3 
MAR-MED Spółka z o. o. 

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 30  
------- --------- ---------- ---- 

 

Część II 

Numer 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Wartość oferty 

[zł] 

Okres gwarancji (wydłużenie) 

[m-ce] 

Termin wykonania zamówienia  

[dni] 

Warunki płatności  

[dni] 

1 
Stryker Polska Spółka z o. o. 

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 35 
71 242,63 24 30 30 

2 
Medikon Polska Spółka z o. o. 

04-798 Warszawa, ul. Cyklamenów 7  
------- --------- ---------- ---- 

3 
MAR-MED Spółka z o. o. 

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 30  
------- --------- ---------- ---- 

 

Część III 

Numer 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Wartość oferty 

[zł] 

Okres gwarancji (wydłużenie) 

[m-ce] 

Termin wykonania zamówienia  

[dni] 

Warunki płatności  

[dni] 

1 
Stryker Polska Spółka z o. o. 

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 35 
58 687,20 24 30 30 

2 
Medikon Polska Spółka z o. o. 

04-798 Warszawa, ul. Cyklamenów 7  
------- --------- ---------- ---- 

3 
MAR-MED Spółka z o. o. 

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 30  
------- --------- ---------- ---- 

 

Część IV 

Numer 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Wartość oferty 

[zł] 

Okres gwarancji (wydłużenie) 

[m-ce] 

Termin wykonania zamówienia  

[dni] 

Warunki płatności  

[dni] 

1 
Stryker Polska Spółka z o. o. 

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 35 
------- --------- ---------- ---- 

2 
Medikon Polska Spółka z o. o. 

04-798 Warszawa, ul. Cyklamenów 7  
------- --------- ---------- ---- 

3 
MAR-MED Spółka z o. o. 

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 30  
199 000,00 3 30 30 

 


		2021-10-12T11:46:26+0200




