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                  SP ZOZ Szpital Psychiatryczny jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego 

 

 

Toszek, 06.02.2020 r. 

           

dotyczy:  przetargu nieograniczonego nr 24/PN/DEG/AS/2019 na dostawę odczynników i podręcznego 

sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity 

Dz.U. 2019 poz. 1843) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust 1 Pzp dokonał wyboru ofert 

najkorzystniejszych w zakresie pakietów:  
 

Pakiet I - Szybkie testy diagnostyczne jakościowe 

 
Wybrano ofertę Wykonawcy BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie - (oferta nr 13) 
 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba przyznanych 

punktów wg kryterium 

oceny ofert 
cena brutto za realizację 

zamówienia – 60% 

Liczba przyznanych 

punktów wg kryterium 

oceny ofert 
Termin płatności (min. 14 

dni, max. 30 dni) – 40% 

Łączna liczba 

przyznanych 

punktów  

 

8 
ARGENTA Sp. z o.o. Sp. K. 

ul. Polska 114, 60-401 Poznań  
40,78 pkt 40,00 pkt 80,78 pkt 

9 

HYDREX DIAGNOSTICS Sp. 

z o. o.  Sp k 

ul. Tomasza Zana 4, 04-313 

Warszawa  

54,58 pkt 40,00 pkt 94,58 pkt 

11 

Bio-Novum Sp. z o.o.  

ul. Droga Męczenników 

Majdanka 74, 20-325 Lublin  
44,11 pkt 40,00 pkt 84,11 pkt 

13 
BioMaxima S.A.  

ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin  
60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 

kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania stawiane 

ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta zaś nie 

podlega odrzuceniu. 
 

Pakiet II - Odczynniki oraz materiały zużywalne do analizatora hematologicznego AVL typ AL 816 
 

Wybrano ofertę Wykonawcy REMED Andrzej Bąkowski z siedzibą w Gliwicach - (oferta nr 1) 
 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba przyznanych 

punktów wg kryterium 

oceny ofert 
cena brutto za realizację 

zamówienia – 60% 

Liczba przyznanych 

punktów wg kryterium 

oceny ofert 
Termin płatności (min. 14 

dni, max. 30 dni) – 40% 

Łączna liczba 

przyznanych 

punktów  

 

1 

REMED Andrzej Bąkowski 

ul. Nowy Świat 35 B 

44-100 Gliwice 
60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 

kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania stawiane 

ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta zaś nie 

podlega odrzuceniu. 
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Pakiet III – Sprzęt laboratoryjny z tworzyw sztucznych oraz pomocniczy sprzęt laboratoryjny 
 

Wybrano ofertę Wykonawcy MEDLAB PRODUCTS Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie – (oferta nr 10) 
 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba przyznanych 

punktów wg kryterium 

oceny ofert 
cena brutto za realizację 

zamówienia – 60% 

Liczba przyznanych 

punktów wg kryterium 

oceny ofert 
Termin płatności (min. 14 

dni, max. 30 dni) – 40% 

Łączna liczba 

przyznanych 

punktów  

 

10 

MEDLAB PRODUCTS Sp. z o.o. 

ul. Gałczyńskiego 8 

05-090 Raszyn 
60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 

kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania stawiane 

ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta zaś nie 

podlega odrzuceniu. 
 

Pakiet IV – Odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne do analizatora hematologicznego 

MYTHIC 18 
 

Wybrano ofertę Wykonawcy REMED Andrzej Bąkowski z siedzibą w Gliwicach – (oferta nr 1) 
 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba przyznanych 

punktów wg kryterium 

oceny ofert 
cena brutto za realizację 

zamówienia – 60% 

Liczba przyznanych 

punktów wg kryterium 

oceny ofert 
Termin płatności (min. 14 

dni, max. 30 dni) – 40% 

Łączna liczba 

przyznanych 

punktów  

 

1 

REMED Andrzej Bąkowski 

ul. Nowy Świat 35 B 

44-100 Gliwice 
60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt 

5 

PZ CORMAY S.A.  

ul. Wiosenna 22 

05-092 Łomianki  
36,33 pkt 40,00 pkt 76,33 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 

kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania stawiane 

ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta zaś nie 

podlega odrzuceniu. 

 

Pakiet V – Odczynniki laboratoryjne do analityki ogólnej 
 

Wybrano ofertę Wykonawcy AQUA-MED ZPAM KOLASA Sp. j. z siedzibą w Łodzi – (oferta nr 2) 
 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba przyznanych 

punktów wg kryterium 

oceny ofert 
cena brutto za realizację 

zamówienia – 60% 

Liczba przyznanych 

punktów wg kryterium 

oceny ofert 
Termin płatności (min. 14 

dni, max. 30 dni) – 40% 

Łączna liczba 

przyznanych 

punktów  

 

2 

AQUA-MED ZPAM 

KOLASA Sp. j. 

ul. Targowa 55 

90-323 Łódź 

60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 

kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania stawiane 

ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta zaś nie 

podlega odrzuceniu. 

 

 

 

 



3 | S t r o n a  

 

Pakiet VI - Zestawy diagnostyczne do chemii klinicznej, kalibratory, surowice kontrolne,  

materiały zużywalne i eksploatacyjne potrzebne do pracy  

na analizatorze ERBA XL – 200 oraz na fotometrze BTS - 330 

 
Wybrano ofertę Wykonawcy P.P.H.U. BOR - POL Mariusz Borkowski z siedzibą w Gliwicach – (oferta 

nr 7) 
 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba przyznanych 

punktów wg kryterium 

oceny ofert 
cena brutto za realizację 

zamówienia – 60% 

Liczba przyznanych 

punktów wg kryterium 

oceny ofert 
Termin płatności (min. 14 

dni, max. 30 dni) – 40% 

Łączna liczba 

przyznanych 

punktów  

 

7 

P.P.H.U. BOR - POL Mariusz 

Borkowski 

Pl. Jaśminu 2 

44-152 Gliwic 

60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 

kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania stawiane 

ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta zaś nie 

podlega odrzuceniu. 

 

Pakiet VII - Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora Na+/K+/ Li+ RAPIDCHEM 754 
 

Wybrano ofertę Wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - (oferta nr 14) 

 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba przyznanych 

punktów wg kryterium 

oceny ofert 
cena brutto za realizację 

zamówienia – 60% 

Liczba przyznanych 

punktów wg kryterium 

oceny ofert 
Termin płatności (min. 14 

dni, max. 30 dni) – 40% 

Łączna liczba 

przyznanych 

punktów  

 

14 

Siemens Healthcare Sp. z o.o. 

ul. Żupnicza 11 

03-821 Warszawa 
60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 

kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania stawiane 

ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta zaś nie 

podlega odrzuceniu. 
 

Pakiet VIII - Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora RAPIDLAB 348 

 
Wybrano ofertę Wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - (oferta nr 14) 
 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba przyznanych 

punktów wg kryterium 

oceny ofert 
cena brutto za realizację 

zamówienia – 60% 

Liczba przyznanych 

punktów wg kryterium 

oceny ofert 
Termin płatności (min. 14 

dni, max. 30 dni) – 40% 

Łączna liczba 

przyznanych 

punktów  

 

14 

Siemens Healthcare Sp. z o.o. 

ul. Żupnicza 11 

03-821 Warszawa 
60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 

kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania stawiane 

ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta zaś nie 

podlega odrzuceniu. 

 

 

 



4 | S t r o n a  

 

Pakiet IX - Paski testowe oraz materiały kontrolne do czytnika moczu DIRUI H - 500 
 

Wybrano ofertę Wykonawcy BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie - (oferta nr 13) 
 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba przyznanych 

punktów wg kryterium 

oceny ofert 
cena brutto za realizację 

zamówienia – 60% 

Liczba przyznanych 

punktów wg kryterium 

oceny ofert 
Termin płatności (min. 14 

dni, max. 30 dni) – 40% 

Łączna liczba 

przyznanych 

punktów  

 

4 

Alpha Diagnostics Sp. z o.o. 

ul. Taśmowa 1 

02-677 Warszawa  
45,28 pkt 40,00 pkt 85,28 pkt 

9 

HYDREX DIAGNOSTICS Sp. 

z o. o.  Sp k 

ul. Tomasza Zana 4, 04-313 

Warszawa  

46,82 pkt 40,00 pkt 86,82 pkt 

12 

AMP Polska Sp. z o.o. 

Al. Pokoju 78 

31-564 Kraków  
36,70 pkt 40,00 pkt 76,70 pkt 

13 
BioMaxima S.A.  

ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin  
60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 

kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania stawiane 

ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta zaś nie 

podlega odrzuceniu. 

 

Pakiet X - Zestawy diagnostyczne do koagulologii i materiały zużywalne do pracy na koagulometrze  

COAG CHROM 3003 
 

Wybrano ofertę Wykonawcy „Bio-Ksel” Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu – (oferta nr 3) 
 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba przyznanych 

punktów wg kryterium 

oceny ofert 
cena brutto za realizację 

zamówienia – 60% 

Liczba przyznanych 

punktów wg kryterium 

oceny ofert 
Termin płatności (min. 14 

dni, max. 30 dni) – 40% 

Łączna liczba 

przyznanych 

punktów  

 

3 

„Bio-Ksel” Sp. z o.o. 

ul. Kaliowa 3 

86-300 Grudziądz  
60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 

kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania stawiane 

ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta zaś nie 

podlega odrzuceniu. 

 

Pakiet XI - Zestawy diagnostyczne i materiały zużywalne do analizatora immunochemicznego MINI 

VIDAS BLUE 
 

Wybrano ofertę Wykonawcy BioMérieux Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  – (oferta nr 6) 
 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba przyznanych 

punktów wg kryterium 

oceny ofert 
cena brutto za realizację 

zamówienia – 60% 

Liczba przyznanych 

punktów wg kryterium 

oceny ofert 
Termin płatności (min. 14 

dni, max. 30 dni) – 40% 

Łączna liczba 

przyznanych 

punktów  

 

6 

BioMérieux Polska Sp. z o.o. 

ul. Gen. J. Zajączka 9 

01-518 Warszawa  
60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt 
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Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 

kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania stawiane 

ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta zaś nie 

podlega odrzuceniu. 
 

 

Na tej podstawie i zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp dokonano wyboru j.w. 

 

 

 

 

Z poważaniem: 

 

        Z-ca Dyrektora 

 ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 

                      inż. Erwin Janysek 
  

 


