
 
PN/2/2018 

Sandomierz, 2018-02-06 
 
Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PN/2/2018. Nazwa 
zadania: Dostawa protez stawu biodrowego 
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający in-
formuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą 
ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
 
PAKIET I, II, III - Massmedica S.A., ul. Ostrobramska 75C/6.1, 04-175 Warszawa 
 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kry-
teriów oceny ofert określonych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała 
najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Wa-
runków Zamówienia.  
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty 
--------------------------------------------------------------------------- 
Lp.:                          1 
Nazwa wykonawcy:              Pakiet I - Massmedica S.A. 
Adres wykonawcy:              ul. Ostrobramska 75C/6.1, 04-175 Warszawa 
Cena oferty brutto:           399.961,80 zł. 
Liczba pkt. w kryterium cena: 90,00 
Liczba pkt. w kryterium termin płatności: 10,00 
Łączna liczba pkt.:           100,00 
Lp.:                          2 
Nazwa wykonawcy:              Pakiet II - Massmedica S.A. 
Adres wykonawcy:              ul. Ostrobramska 75C/6.1, 04-175 Warszawa 
Cena oferty brutto:           93.625,20 zł. 
Liczba pkt. w kryterium cena: 90,00 
Liczba pkt. w kryterium termin płatności: 10,00 
Łączna liczba pkt.:           100,00 
Lp.:                          3 
Nazwa wykonawcy:              Pakiet III - Massmedica S.A. 
Adres wykonawcy:              ul. Ostrobramska 75C/6.1, 04-175 Warszawa 
Cena oferty brutto:           37.746,00 zł. 
Liczba pkt. w kryterium cena: 90,00 
Liczba pkt. w kryterium termin płatności: 10,00 
Łączna liczba pkt.:           100,00 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający in-
formuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy. 
 
 



3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający in-
formuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 
 
4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin 
podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą, w zakresie poszczególnych 
zadań. 
 
Środki ochrony prawnej 
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwo-
łanie, Skarga do Sądu) wobec czynności: 
1) wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 
2) odrzucenia oferty Wykonawcy; 
3) wyboru najkorzystniejszej oferty. 
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 
Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o: 
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w niniejszym po-
stępowaniu, lub 
2) zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.  
Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia prze-
słania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elek-
troniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny 
sposób. 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warun-
ków Zamówienia oraz w Dziale VI Prawa Zamówień Publicznych „Środki ochrony prawnej", art. 
od 179 do 198g. 
 
 
 
 
____________________ 
Janusz Sikorski 
 


