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Drezdenko, dnia 5 sierpnia 2022 roku                                                                                                                                                                                                             

 

INFORMACJA 

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego do diagnostyki 
obrazowej dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Drezdenku, nr sprawy: PCZSzp/PN/9/2022, 

Dz.U. UE  nr 2022/S 116-324663 z dnia 17.06.2022 r. 
 

 

1. Zamawiający w trybie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej 
Ustawą, informuje, iż w dniu 5 sierpnia 2022 r. dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych w przedmiotowym 
postępowaniu. 

2. W terminie składania ofert, tj. do dnia 20 lipca 2022 r., do godz. 10:00, złożono na platformie miniPortal 5 ofert. 

3. Wykonawcy składający ofertę nie podlegali wykluczeniu. 

4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego odrzucono dwie oferty.  

5. Zamawiający w trybie art. 239 ust.1 Ustawy dokonał oceny złożonych ofert złożonych w odpowiedzi 
na ogłoszenie o zamówieniu, w oparciu o przyjęte kryteria określone w dokumentach zamówienia. 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

pakiet 1        

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 
wykonawcy   

Oferowana cena 
brutto 

Uzyskana punktacja 
w kryterium A- cena 
50% 

Uzyskana punktacja 
w kryterium B -
parametry 
techniczne 30% 

termin 
gwarancji 

Uzyskana punktacja 
w kryterium C- 
termin gwarancji 
20% 

łączna 
punkacja 
A+B+C 

2 

 Agata Banderek-Borowczak 
Centrum Kształcenia i Konsultacji 
ResQ, ul. Moniuszki 15/45, 31-
523 Kraków  

 864 127,56 zł  

4 członków 
Komisji x 
45,08kt.= 180,32 
pkt. 

4 członków 
Komisji x 
20,00kt.= 80,00 
pkt. 

2 lata- 
 0 pkt. 

4 członków 
Komisji x 0,00 
pkt.= 0,00 pkt. 

260,32 

4 
 Medical Market Sp. z o.o., ul. 
Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 
Poznań  

  779 130,75 zł  

4 członków 
Komisji x 
50,00pkt.= 200,00 
pkt. 

4 członków 
Komisji x 
20,00pkt.= 80,00 
pkt. 

5 lat –  
20 pkt. 

4 członków 
Komisji x 
20,00pkt.= 80,00 
pkt. 

360,00 

5 
 KPM Medical Systems Sp. z o.o., 
ul. Kobylogórska 70B, 66-400 
Gorzów Wlkp.  

 939 960,00 zł  
4 członków 
Komisji x 41,44 
pkt.=165,76 pkt. 

4 członków 
Komisji x 22,00 
pkt.=88,00 pkt. 

5 lat –  
20 pkt. 

4 członków 
Komisji x 
20,00pkt.= 80,00 
pkt. 

333,76 

        

 pakiet 2        

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 
wykonawcy   

Oferowana cena 
brutto 

Uzyskana punktacja 
w kryterium A- cena 
50% 

Uzyskana punktacja 
w kryterium B -
parametry 
techniczne 30% 

termin 
gwarancji 

Uzyskana punktacja 
w kryterium C- 
termin gwarancji 
20% 

łączna 
punkacja 
A+B+C 

4 
 Medical Market Sp. z o.o., ul. 
Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 
Poznań  

 391 500,00 zł  

4 członków 
Komisji x 
50,00pkt.= 
200,00pkt. 

4 członków 
Komisji x 24,00 
pkt.= 96,00 pkt. 

5 lat –  
20 pkt. 

4 członków 
Komisji x 
20,00pkt.= 80,00 
pkt. 

376,00 

        

 pakiet 3        

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 
wykonawcy   

Oferowana cena 
brutto 

Uzyskana punktacja 
w kryterium A- cena 
50% 

Uzyskana punktacja 
w kryterium B -
parametry 
techniczne 30% 

termin 
gwarancji 

Uzyskana punktacja 
w kryterium C- 
termin gwarancji 
20% 

łączna 
punkacja 
A+B+C 

1 
 TMS Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 84, 
02-952 Warszawa  

 199 260,00 zł  

4 członków 
Komisji x 
40,15pkt.=160,60p
kt. 

4 członków 
Komisji x 18,00 
pkt.= 72,00 pkt. 

3 lata – 
 6 pkt. 

4 członków 
Komisji x 6,00 
pkt.= 24,00 pkt. 

256,60 

3 
MIRO Sp. z o.o., ul. Mińska 25B, 
lok U1, 03-808 Warszawa 

 160 000,00 zł  

4 członków 
Komisji x 
50,00pkt.=200,00 
pkt. 

4 członków 
Komisji x 18,00 
pkt.= 72,00 pkt. 

5 lat – 
20 pkt. 

4 członków 
Komisji x 
20,00pkt.= 80,00 
pkt. 

352,00 
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6. Zamawiający udzielił zamówienia publicznego następującym Wykonawcom w zakresie: 

• Pakiet 1, 2- Medical Market Sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań, 

• Pakiet 3 - MIRO Sp. z o.o., ul. Mińska 25B, lok U1, 03-808 Warszawa 
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:  
W zakresie pakietu 1 wybrany Wykonawca złożył wymagane oświadczenia oraz dokumenty na potwierdzenie, że nie 
podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, złożył ofertę spełniające wymagania przedmiotowe wskazane przez 
Zamawiającego z najniższą ceną, najdłuższym okresem gwarancji. W ramach kryterium dotyczącego zaoferowanych 
parametrów technicznych uzyskał łącznie 80 pkt. 
Wykonawca uzyskał łącznie najwyższą ilość punktów w wyznaczonych kryteriach. 

Lp. 
Wymagane parametry techniczne dotyczące przedmiotu 

zamówienia (graniczne i podlegające ocenie)*) 

Wymóg do 
spełnienia  

(wymogi graniczne/ 
podlegające*) 

Oferowane 
parametry –oferta 
4 Medical-Market 

Sposób oceny w kryterium 
„parametry techniczne” 

5 
Zmotoryzowane ruchy statywu sufitowego w 5 osiach 
(wzdłuż, w poprzek, ruch pionowy, obroty lampy w dwóch 
osiach) 

Tak/Nie 
Tak 
2 pkt. 

Tak – 2 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

8 Zakres ruchu pionowego lampy minimum 150 cm Tak, podać 
180cm 
2 pkt. 

˃160 cm-2 pkt. 
(≥150 ;≤160) cm-0 pkt. 

19 Szybkość chłodzenia anody minimum 80 kHU/min Tak, podać 
80kHU/min 
0 pkt. 

˃120 kHU/min -2 pkt. 
(≥80:≤120)kHU/min -0 pkt. 

29 
Automatyczne wykonywanie zdjęć kości długich 
(stitching) na statywie płucnym. 

Tak/Nie 
Tak 
2 pkt. 

Tak – 2 punkty 
Nie – 0 punktów 

30 Generator wysokiej częstotliwości (kHz) 
Tak, podać 

częstotliwość 
400kHz 
0 pkt. 

˃400 kHz-2 pkt. 
≤400 kHz -0 pkt. 

31 Moc generatora minimum 50 kW  Tak, podać 
80kW 
2 pkt. 

≥65 kW-2 pkt. 
(≥50:˂65) kW -0 pkt. 

33 Maksymalny prąd w radiografii    minimum 600 mA Tak, podać 
1000mA 
2 pkt. 

≥800 mA-2 pkt. 
(≥600:˂800) mA -0 pkt. 

35 Zakres mAs maksimum - minimum 600 mAs  Tak, podać 
1000mAs 
2 pkt. 

≥1000 mAs-2 pkt. 
(≥600:˂1000) mAs -0 pkt. 

41 Stół zmotoryzowany Tak/Nie 
Tak 
2 pkt. 

Tak – 2 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

42 Zasilanie z akumulatora Tak/Nie 
Tak 
2 pkt. 

Tak – 2 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

43 
Max. obciążenie statyczne i dynamiczne stołu bez 
ograniczeń ruchu minimum 220kg 

Tak, podać 
250kg 
0 pkt. 

˃250 kg-2 pkt. 
(≥220:≤250) kg - 0pkt. 

59 
Zmotoryzowane pochylanie panelu detekcyjnego od 
pozycji pionowej 

Tak/Nie 
Tak 
2 pkt. 

Tak – 2 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

66 Wymiar pojedynczego piksela maksymalnie 140 µm  Tak, podać 
139um 
0 pkt. 

<126 µm-2 pkt. 
(≥126:≤140) µm -0 pkt. 

75 Wymiar pojedynczego piksela maksymalnie 140 µm Tak, podać 
139um 
0 pkt. 

<126 µm-2 pkt. 
(≥126:≤140) µm -0 pkt. 

79 Waga detektora z akumulatorem maksymalnie 3,5kg Tak, podać 
3kg 
2 pkt. 

≤3,2 kg-2 pkt. 
(˃3,2:≤3,5) kg -0 pkt. 

łącznie 20,00 pkt. 30,00 pkt 

 
W zakresie pakietu 2 wybrany Wykonawca złożył wymagane oświadczenia oraz dokumenty na potwierdzenie, że nie 
podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, złożył ofertę spełniające wymagania przedmiotowe wskazane przez 
Zamawiającego z najniższą ceną, najdłuższym okresem gwarancji. W ramach kryterium dotyczącego zaoferowanych 
parametrów technicznych uzyskał łącznie 96 pkt. 
Wykonawca uzyskał łącznie najwyższą ilość punktów w wyznaczonych kryteriach. 

Lp. 
Wymagane parametry techniczne dotyczące przedmiotu 

zamówienia (graniczne i podlegające ocenie)*) 

Wymóg do spełnienia 
(wymogi graniczne/ 

podlegające *) 

Oferowane 
parametry –oferta 4 

Medical Market 

Sposób oceny w kryterium 
„parametry techniczne” 

5 Moc generatora ≥ 2kW Tak, podać 
5,3kW 
3 pkt. 

 ≥ 3kW - 3 pkt, 
(≥ 2:< 3) kW - 0 pkt 

7 Maksymalny prąd dla trybów fluoroskopii  ≥12mA Tak, podać 
20mA 
3 pkt. 

≥ 20mA - 3 pkt, 
(≥ 12:< 20) Ma - 0 pkt 

17 Pojemność cieplna anody ≥ 50kHU Tak, podać 
50kHU 
0 pkt. 

 ≥ 100kHU - 3 pkt 
(≥50:<100) kHU - 0 pkt 

18 Pojemność cieplna kołpaka ≥ 900kHU Tak, podać 
2200kHU 

3 pkt. 
 ≥ 2000kHU –  3 pkt, 

(≥ 900:< 2000) kHU  –0 pkt 

25 Odległość kołpak – detektor  (wolna przestrzeń)  ≥75cm Tak, podać 80cm ≥ 80cm –  3 pkt  
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Lp. 
Wymagane parametry techniczne dotyczące przedmiotu 

zamówienia (graniczne i podlegające ocenie)*) 

Wymóg do spełnienia 
(wymogi graniczne/ 

podlegające *) 

Oferowane 
parametry –oferta 4 

Medical Market 

Sposób oceny w kryterium 
„parametry techniczne” 

3 pkt. (≥75:<80) cm  – 0pkt. 

28 Zakres ruchu pionowego ramienia C ≥40cm Tak, podać 
50cm 
3 pkt. 

 ≥ 50cm –  3 pkt, 
(≥ 40:< 50) cm – 0 pkt 

32 Zakres ruchu orbitalnego ≥ 130° Tak, podać 
180` 
3 pkt. 

 ≥ 1600 –  3 pkt, 
(≥ 130:< 160)0  – 0 pkt 

41 Waga wózka z ramieniem C  ≤ 320kg Tak, podać 
307kg 
0 pkt. 

< 280kg  – 3 pkt. 
(≥ 280:≤ 320) kg - 0 pkt, 

48 
Przekątna ekranu pojedynczego monitora  medycznego z 
ekranem dzielonym na pół lub suma przekątnych dwóch 
oddzielnych monitorów   ≥ 27cali 

Tak, podać 
34`` 

3 pkt. 
≥ 34cali - 3 pkt,  

(≥27:<34) cali - 0 pkt. 

60 ZOOM ≥ 2 x Tak, podać 
4x 

3 pkt. 
≥ 4x –  3 pkt, 

(≥ 2:< 4)x  – 0 pkt. 

łącznie 24,00 pkt. 30,00 pkt. 

 
W zakresie pakietu 3 wybrany Wykonawca złożył wymagane oświadczenia oraz dokumenty na potwierdzenie, że nie 
podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, złożył ofertę spełniające wymagania przedmiotowe wskazane przez 
Zamawiającego z najniższą ceną, najdłuższym okresem gwarancji. W ramach kryterium dotyczącego zaoferowanych 
parametrów technicznych uzyskał łącznie 72 pkt. wg poniższej tabeli. 
Wykonawca uzyskał łącznie najwyższą ilość punktów w wyznaczonych kryteriach. 

Lp. 
Wymagane parametry techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia 

(graniczne i podlegające ocenie)*) 

Wymóg do spełnienia  
(wymogi graniczne/ 

podlegające *) 

Oferowane 
parametry –oferta 3 

MIRO 

Sposób oceny w kryterium 
„parametry techniczne” 

4 Dynamika systemu > 260 dB Tak, podać 
 290dB 
0 pkt. 

˃300 dB – 3 pkt. 
(>260:≤ 300) dB – 0 pkt. 

6 
Ilość niezależnych kanałów odbiorczych - minimum 1 000 
000 kanałów 

Tak, podać 

 2000000 
kanałów 
0 pkt. 

˃5 mln  kanałów - 3 pkt. 
(≥1:≤5) mln kanałów- 0pkt 

15 
Waga aparatu z kompletnym wyspecyfikowanym 
wyposażeniem - maksymalnie 100kg 

Tak, podać 
  90kg 
3 pkt. 

≤90 kg  – 3 pkt. 
(>90:≤ 100) kg – 0 pkt 

25 
Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy 
minimum 40cm 

Tak, podać 
40cm 
0 pkt. 

˃ 45cm – 3 pkt. 
(≥40:≤ 45) cm – 0 pkt. 

27 
Krotność bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, 
a  także obrazu z pamięci CINE - minimum 20 x 

Tak, podać 

 20x 
0 pkt 
 

˃ 25 x  – 3 pkt. 
(≥20:≤ 25) x  – 0 pkt. 

28 
Porównywanie ruchomych obrazów  2D tego samego 
pacjenta  - minimum 10 obrazów   

Tak, podać 
16 obrazów 
3 pkt. 

≥ 15 obrazów - 3 pkt. 
(≥10:˂15 )obrazów – 0pkt. 

30 
Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-
Mode - minimum 500 obrazów/s 

Tak, podać 
4000 obrazów/s 
3 pkt. 

≥ 1000 obrazów - 3 pkt. 
(≥500:˂1000) obrazów - 0pkt. 

52 Ilość różnych map kolorów - minimum 20 map kolorów Tak, podać 
 30 map 
3 pkt. 

≥30 map kolorów - 3pkt., 
(≥20:˂ 30) map kolorów – 0 pkt. 

61 
Prowadnica do igieł biopsyjnych  (jeżeli dedykowane są 
jednorazowe sterylne wkłady prowadzące igłę, należy 
dostarczyć zestawy do 50 biopsji) 

Tak/Nie 
Tak 
6 pkt. 

Tak – 6 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

łącznie 18 pkt. 30 pkt. 

 
 

Z poważaniem 

 
PREZES ZARZĄDU 

 
  Agnieszka Banaszek 
 
 
W trybie art. 253 ust. 2  Ustawy, informację zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania http://szpital-drezdenko.pl/2022/06/14/dostawa-sprzetu-medycznego-do-diagnostyki-obrazowej-nr-
sprawy-pczsz-pn-9-2022/ w dniu 05.08.2022 r. 


