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Łódź, dnia 10 maja 2018 roku 

MCM.G.S.333/2018 

 

 

Wykonawcy 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń 

                i wyposażenia medycznego dla Miejskiego Centrum Medycznego "Górna"  

                w Łodzi, (nr sprawy ZP/2/2018). 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Miejskie Centrum 

Medyczne "Górna" w Łodzi, przekazuje informacje w zakresie przedmiotowego 

postępowania. 

 

I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz uzasadnienie wyboru 

 

1)  w Rozdziale I jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez INTIMEX Sp. 

z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Spacerowa 2, 05-119 Legionowo. Oferta otrzymała 50,00 

pkt. w kryterium „cena brutto oferty”, 50,00 pkt. w kryterium „dodatkowe parametry 

techniczne”. Łączna ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę wynosi 100,00. 

2) w Rozdziale II jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez MEDICOR-POL 

Zakład Techniki Medycznej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kilińskiego 233, 93-133 Łódź. 

Oferta otrzymała 60,00 pkt. w kryterium „cena brutto oferty”, 40,00 pkt.  

w kryterium „dodatkowe parametry techniczne”. Łączna ilość punktów uzyskanych przez 

Wykonawcę wynosi 100,00. 

Uzasadnienie 

Wyżej wymienieni Wykonawcy spełniają warunki i wymagania określone 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a ich oferty nie podlegają odrzuceniu 
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i uzyskały największą łączną ilość punktów, w kryterium „cena brutto oferty” i „dodatkowe 

parametry techniczne”. 

II. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert 

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano na podstawie poniższych kryteriów: 

Dla Rozdziału I 

1) „cena brutto oferty” liczba punktów w tym kryterium została obliczona na 

podstawie wzoru: ilość punktów = (cena najniższa zaproponowana w ofertach / cena 

badanej oferty) x 100 punktów x 50% 

2)  „dodatkowe parametry techniczne” – liczba punktów w tym kryterium 

została przyznana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę  Formularza warunków 

technicznych właściwego dla danego Rozdziału (Załącznik nr 3 do SIWZ). Wykonawca 

otrzymywał za każdym razem dodatkowe punkty oznaczając jako spełnione dodatkowe, 

fakultatywne parametry techniczne opisane w kolumnie 2 „Parametry techniczno-

eksploatacyjne” oznaczonych w kolumnie 3 „Wartość wymagana”: opisem  Do wyboru 

(podać) według punktacji określonej w kolumnie 4 „Dodatkowe parametry 

techniczne/Punktacja: Tak  - 5 pkt (oferowana dostawa Wykonawcy spełnia dodatkowe 

parametry techniczne), Nie  -0 pkt (oferowana dostawa Wykonawcy nie spełnia 

dodatkowych parametrów technicznych). Maksymalna ilość punków za to kryterium 

wynosiła dla Rozdziału I: 50 punktów, minimalna 0 punktów. 

Dla Rozdziału II 

3) „cena brutto oferty” liczba punktów w tym kryterium została obliczona na 

podstawie wzoru: ilość punktów = (cena najniższa zaproponowana w ofertach / cena 

badanej oferty) x 100 punktów x 60% 

4)  „dodatkowe parametry techniczne” – liczba punktów w tym kryterium 

została przyznana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę  Formularza warunków 

technicznych właściwego dla danego Rozdziału (Załącznik nr 3 do SIWZ). Wykonawca 

otrzymywał za każdym razem dodatkowe punkty oznaczając jako spełnione dodatkowe, 

fakultatywne parametry techniczne opisane w kolumnie 2 „Parametry techniczno-

eksploatacyjne” oznaczonych w kolumnie 3 „Wartość wymagana”: opisem  Do wyboru 

(podać) według punktacji określonej w kolumnie 4 „Dodatkowe parametry 

techniczne/Punktacja: Tak  - 5 pkt (oferowana dostawa Wykonawcy spełnia dodatkowe 

parametry techniczne), Nie  -0 pkt (oferowana dostawa Wykonawcy nie spełnia 

dodatkowych parametrów technicznych). Maksymalna ilość punków za to kryterium 

wynosiła dla Rozdziału II: 40 punktów, minimalna 0 punktów. 
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Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Ilość punktów w 

kryterium 1) 

Ilość punktów w 

kryterium 2) 

1. 

MEDICOR-POL Zakład Techniki 

Medycznej Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 233 

93-133 Łódź 

Rozdział II –   60,00 Rozdział II – 40,00 

2. 

INTIMEX Sp. z o.o. Sp. k. 

 ul. Spacerowa 2 

05-119 Legionowo 

Rozdział I –    50,00 Rozdział I –    50,00 

 

III. Informacja o terminie, po upływie którego może zostać zawarta umowa w sprawie 

zamówienia publicznego 

 

Zgodnie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

IV. Informacja o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

 

Zgodnie z art. 180 ustawy, od dnia otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia Wykonawcy 

przysługuje prawo do wniesienia odwołania w przypadkach, formie i trybie opisanych 

w ustawie. Wykonawcy przysługuje także prawo do poinformowania Zamawiającego 

o czynności lub zaniechaniu czynności przewidzianej przepisami w trybie i w sposób opisany 

w art. 181 ustawy. 

Data i podpis Kierownika Zamawiającego 
 

10.05.2018 r. 
     Dyrektor 

Żaneta Iwańczyk 

 

 


