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Nr  sprawy: NOZ -  17 /  12

               Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, 
20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8 działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) – zwanej dalej „ustawa Pzp” - 
uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu medycznego,  rozstrzygnęła przetarg dokonując wyboru 
najkorzystniejszych ofert na poszczególne części.

Do dnia 30.10.2012 r. do godz. 09:00 wpłynęło 08 ofert.
Zamawiający po zapoznaniu się z ofertami dokonał ich  wnikliwej analizy i oceny, rozstrzygnął postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z kryteriami ocen zawartymi w pkt. XVII SIWZ:

Część I –  Defibrylatory – wpłynęła 1 oferta:     
Oferta nr 4 –  Paramedica Polska Sp. z o. o. Sp. k.,  ul. Żołny 11, 02-815 Warszawa,
                         – oferta otrzymała 100, 00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

Część II – Respiratory  – wpłynęła 1 oferta:
Oferta nr 4 –  Paramedica Polska Sp. z o. o. Sp. k.,  ul. Żołny 11, 02-815 Warszawa,
                         – oferta otrzymała 100, 00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

Część III –  Ssaki  – wpłynęły 3 oferty:
Oferta nr 4 –  Paramedica Polska Sp. z o. o. Sp. k.,  ul. Żołny 11, 02-815 Warszawa,
                         – oferta otrzymała 100, 00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

W postępowaniu przetargowym na część III zostały złożone jeszcze dwie oferty:
Oferta nr 8 –  BOXMET Medical, Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce,
                         – oferta otrzymała 95, 81 pkt.

natomiast Oferta nr 5 złożona przez EMERGO Adam Parda, ul. Ostrobramska 75 C, 04-175 Warszawa, 
została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp w związku z art. 24 ust 2 pkt. 4 ustawy Pzp. 

Dnia 12.11.2012 roku Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp  wezwał Wykonawcę do uzupełnienia 
oferty  złożonej  dnia  30.10.2012  roku  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie 
przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu medycznego.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przysłał uzupełnienie do złożonej oferty jednak 
nadal nie wykazał spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 6.4.1. SIWZ, gdzie Zamawiający wymaga 
załączenia do oferty wykazu wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
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terminu składania ofert,  a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest  krótszy w tym okresie  co najmniej  3 
dostaw (z podaniem ich wartości,  przedmiotu zamówienia (ilości),  dat   wykonania i  odbiorców),  sprzętu 
medycznego (dla części 3 - ssaków)  o wartości co najmniej: dla części 3, 4 - 10 000, 00 zł, brutto każda oraz 
załączenia 3 referencji, że  dostawy dla części 3 - ssaków zostały wykonane lub są wykonywane należycie.    

W związku z powyższym zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający wyklucza Wykonawcę z  
postępowania o udzielenie zamówienia a ofertę uznaje się za odrzuconą.

Część IV –  Kapnometry, pulsoksymetry  – wpłynęły 3 oferty:
Oferta nr 3 –  MEDLINE Sp. z o. o. , ul. Fabryczna 17,  65-410 Zielona Góra,
                         – oferta otrzymała 100, 00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

W postępowaniu przetargowym na część IV zostały złożone jeszcze dwie oferty:
Oferta nr 8 –  BOXMET Medical, Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce,
                         – oferta otrzymała 87, 47 pkt.

natomiast Oferta nr 5 złożona przez EMERGO Adam Parda, ul. Ostrobramska 75 C, 04-175 Warszawa, 
została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp w związku z art. 24 ust 2 pkt. 4 ustawy Pzp. 

Dnia 12.11.2012 roku Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp  wezwał Wykonawcę do uzupełnienia 
oferty  złożonej  dnia  30.10.2012  roku  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie 
przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu medycznego.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przysłał uzupełnienie do złożonej oferty jednak 
nadal nie wykazał spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 6.4.1. SIWZ, gdzie Zamawiający wymaga 
załączenia  do  oferty  wykazu  wykonanych  lub  wykonywanych  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem 
terminu składania ofert,  a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest  krótszy w tym okresie  co najmniej  3 
dostaw (z podaniem ich wartości,  przedmiotu zamówienia (ilości),  dat   wykonania i  odbiorców),  sprzętu 
medycznego (dla części 4 – kapnometrów i pulsoksymetrów)  o wartości co najmniej: dla części 3, 4 - 10 000, 
00 zł, brutto każda oraz załączenia 3 referencji, że  dostawy dla  części 4 – kapnometrów i pulsoksymetrów 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.   
 
W związku z powyższym zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający wyklucza Wykonawcę z  
postępowania o udzielenie zamówienia a ofertę uznaje się za odrzuconą.

Część V –   Pompy infuzyjne  – wpłynęła 1 oferta: 
Oferta nr 1 –  ASCOR S. A., ul. Mory 8, 01-330 Warszawa,
                        – oferta otrzymała 100, 00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

Część VI –  Urządzenie do dezynfekcji  – wpłynęły 2 oferty:
Oferta nr 2 –  GREENPOL  Sp. z o. o. , ul. Fabryczna 17,  65-410 Zielona Góra,
                          – oferta otrzymała 100, 00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

W postępowaniu przetargowym na część VI została złożona jeszcze jedna oferta:

Oferta nr 5  złożona przez  EMERGO Adam Parda, ul. Ostrobramska 75 C, 04-175 Warszawa,  została 
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp w związku z art. 24 ust 2 pkt. 4 ustawy Pzp. 

Dnia 12.11.2012 roku Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp  wezwał Wykonawcę do uzupełnienia 
oferty  złożonej  dnia  30.10.2012  roku  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie 
przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu medycznego.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przysłał uzupełnienie do złożonej oferty jednak 
nadal nie wykazał spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 6.4.1. SIWZ, gdzie Zamawiający wymaga 
załączenia  do  oferty  wykazu  wykonanych  lub  wykonywanych  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem 
terminu składania ofert,  a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest  krótszy w tym okresie  co najmniej  3 



dostaw (z podaniem ich wartości,  przedmiotu zamówienia (ilości),  dat   wykonania i  odbiorców),  sprzętu 
medycznego (dla części 6 – urządzenie do dezynfekcji )  o wartości co najmniej: dla części 6, 7 - 25 000, 00 zł, 
brutto każda oraz załączenia  3 referencji, że  dostawy dla  części 6 i 7 – urządzenie do dezynfekcji  zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie.  
  
W związku z powyższym zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający wyklucza Wykonawcę z  
postępowania o udzielenie zamówienia a ofertę uznaje się za odrzuconą.

Część VII –  Reduktory, dozowniki  – wpłynęły 4 oferty:
Oferta nr 7 – Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Medycznych FARUM S. A.,  
                        ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa,
                          – oferta otrzymała 100, 00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

W postępowaniu przetargowym na część VII zostały złożone jeszcze trzy oferty:
Oferta nr 4 –  Paramedica Polska Sp. z o. o. Sp. k.,  ul. Żołny 11, 02-815 Warszawa,
                         – oferta otrzymała 92, 38 pkt.
Oferta nr 8 –  BOXMET Medical, Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce,
                         – oferta otrzymała 92, 04 pkt.

natomiast Oferta nr 5 złożona przez EMERGO Adam Parda, ul. Ostrobramska 75 C, 04-175 Warszawa, 
została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp w związku z art. 24 ust 2 pkt. 4 ustawy Pzp. 

Dnia 12.11.2012 roku Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp  wezwał Wykonawcę do uzupełnienia 
oferty  złożonej  dnia  30.10.2012  roku  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie 
przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu medycznego.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przysłał uzupełnienie do złożonej oferty jednak 
nadal nie wykazał spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 6.4.1. SIWZ, gdzie Zamawiający wymaga 
załączenia  do  oferty  wykazu  wykonanych  lub  wykonywanych  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem 
terminu składania ofert,  a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest  krótszy w tym okresie  co najmniej  3 
dostaw (z podaniem ich wartości,  przedmiotu zamówienia (ilości),  dat   wykonania i  odbiorców),  sprzętu 
medycznego (dla części 7 – reduktorów i dozowników)  o wartości co najmniej: dla części 6 i 7 - 25 000, 00 zł, 
brutto  każda  oraz  załączenia  3  referencji,  że   dostawy dla  części  7  – reduktorów i  dozowników  zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie.   
 
W związku z powyższym zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający wyklucza Wykonawcę z  
postępowania o udzielenie zamówienia a ofertę uznaje się za odrzuconą.

Część VIII –  Plecaki, torby  – wpłynęły 2 oferty:
Oferta nr 8 –  BOXMET Medical, Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce,
                         – oferta otrzymała 100,00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

W postępowaniu przetargowym na część VIII została złożona jeszcze jedna oferta:

Oferta nr 5  złożona przez  EMERGO Adam Parda, ul. Ostrobramska 75 C, 04-175 Warszawa,  została 
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp w związku z art. 24 ust 2 pkt. 4 ustawy Pzp. 

Dnia 12.11.2012 roku Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp  wezwał Wykonawcę do uzupełnienia 
oferty  złożonej  dnia  30.10.2012  roku  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie 
przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu medycznego.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przysłał uzupełnienie do złożonej oferty jednak 
nadal nie wykazał spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 6.4.1. SIWZ, gdzie Zamawiający wymaga 
załączenia  do  oferty  wykazu  wykonanych  lub  wykonywanych  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem 
terminu składania ofert,  a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest  krótszy w tym okresie  co najmniej  3 
dostaw (z podaniem ich wartości,  przedmiotu zamówienia (ilości),  dat   wykonania i  odbiorców),  sprzętu 



medycznego (dla części 8 – plecaki, torby)  o wartości co najmniej: dla części 8 - 25 000, 00 zł, brutto każda 
oraz załączenia 3 referencji, że  dostawy dla części 8 – plecaki, torby zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie.  
  
W związku z powyższym zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający wyklucza Wykonawcę z  
postępowania o udzielenie zamówienia a ofertę uznaje się za odrzuconą.

Część IX –  Pozostały sprzęt medyczny  – wpłynęły 4 oferty:
Oferta nr 6 – Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z o. o., 
                        ul. Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin,
                         – oferta otrzymała 100,00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

W postępowaniu przetargowym na część IX zostały złożone jeszcze trzy oferty:
Oferta nr 4 –  Paramedica Polska Sp. z o. o. Sp. k.,  ul. Żołny 11, 02-815 Warszawa,
                         – oferta otrzymała 80, 08 pkt.
Oferta nr 5 –  EMERGO Adam Parda, ul. Ostrobramska 75 C, 04-175 Warszawa, 
                          – oferta otrzymała 92, 48 pkt.
Oferta nr 8 –  BOXMET Medical, Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce,
                         – oferta otrzymała 70, 01 pkt.

żadna z ofert w części 9 nie została odrzucona i żaden Wykonawca, który złożył ofertę nie został wykluczony 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Umowy o sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.

ZATWIERDZIŁ
   DYREKTOR

` Zdzisław Kulesza

                       
                     

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759 
ze zm.) żądamy odwrotnego potwierdzenia otrzymania pisma przesłanego faksem w dniu dzisiejszym pod nr faks: (81) 533-78-00
ilość stron ..................................................
data otrzymania ..........................................
pieczęć i podpis adresata ............................        
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