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 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  „Dostawa odczynników do aparatu 

immunochemicznego wraz z alergią oraz do aparatu do koagulologii wraz z 

dzierżawą aparatów”  

 
Czyniąc zadość obowiązkom określonym w art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Zamawiający przekazuje następujące 

informacje: 

a) w przedmiotowym postępowaniu , w oparciu o kryterium określone w SIWZ, jako 

najkorzystniejsze w ramach poszczególnych zadań zostały wybrane oferty złożone 

przez:  

- zadanie I - dostawa odczynników i wszystkich składników niezbędnych do 

wykonania testów do aparatu immunochemicznego wraz z alergią oraz dzierżawa 

aparatu immunochemicznego  -  Siemens Sp zo.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa. 

Cena zadania I brutto – 166 613,93 zł. 

Uzasadnienie: 

Oferta złożona przez Wykonawcę Siemens Sp. z o.o.  jest jedyną ofertą złożoną w 

postępowaniu dla zadania I. Oferta ta jest poprawna - spełnia wszystkie formalne i 

merytoryczne wymagania Zamawiającego. 

 

- zadanie II - dostawa odczynników i wszystkich składników niezbędnych do 

wykonania testów do aparatu do koagulologii wraz z  dzierżawą aparatu do 

koagulologii -  Biomedica Poland Sp z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno. Cena 

zadania II brutto – 43 595,28 zł. 

Uzasadnienie: 

Oferta złożona przez Wykonawcę Biomedica Poland Sp. z o.o. jest  ofertą z najniższą 

ceną złożoną w postępowaniu dla zadania II. Oferta ta jest poprawna - spełnia 

formalne i merytoryczne wymagania Zamawiającego. 

 

b) Zestawienie złożonych ofert oraz punktacja (kryterium cena): 

zadanieI: 

- Siemens Sp zo.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa. Cena zadania I brutto – 

166 613,93 zł. – 100 pkt 

zadanie II: 

 - Siemens Sp zo.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa. Cena zadania II brutto – 

64 185,96 zł.- 67,92 pkt.  
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- Biomedica Poland Sp z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno . Cena zadania II 
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