
str. 1 
 

Ogłoszenie nr 510068872-N-2019 z dnia 09-04-2019 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 

i Transportu Sanitarnego w Płocku: zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego 

użytku w roku 2019 dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku w okresie 12 miesięcy.  

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: 
obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: 
zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
nie 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak  

Numer ogłoszenia: 521278-N-2019 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i 

Transportu Sanitarnego w Płocku, Krajowy numer identyfikacyjny 61031784500000, ul. Narodowych 

Sił Zbrojnych   5, 09-400  Płock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 242 678 400, e-mail 

sekretariat@wspritsplock.pl, faks 242 678 415.  

Adres strony internetowej (url): www.wspritsplock.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w roku 2019 dla SP ZOZ WSPRiTS w 

Płocku w okresie 12 miesięcy. 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

TZPiZI.3813/02/D/19 

II.2) Rodzaj zamówienia:  

Dostawy 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pod nazwą: zakup i dostawa sprzętu medycznego 

jednorazowego użytku w roku 2019 dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku w okresie 12 miesięcy. 2. 

Zamawiający podzielił zamówienie na 7 części i dopuszcza składanie ofert częściowych poniżej 

skrócony opis: Zakup sprzętu jednorazowego użytku załącznik nr 8 do SIWZ; Zakup papieru do EKG 

załącznik nr 9 do SIWZ; Zakup elektrod EKG załącznik nr 10 do SIWZ; Zakup rękawic 

jednorazowych i chirurgicznych załącznik nr 11 do SIWZ; Zakup sprzętu do defibrylatora marki 

ZOLL i respiratora marki ParaPac załącznik nr 12 do SIWZ; Zakup sprzętu do defibrylatora marki 

Lifepak i urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej marki Lukas załącznik nr 13 do 

SIWZ; Zakup sprzętu do karetki neonatologicznej załącznik nr 14 do SIWZ. 5. Szczegółowy sposób 

realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 6. 

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, niepowystawowy, instrukcja obsługi w języku 

polskim. 7. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania, terminy ważności oraz numer 

świadectwa rejestracji muszą znajdować się na opakowaniach, jeżeli jest takie wskazanie zgodne z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami Zamawiającego. 8. Wykonawca na ryzyko i 

koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego. 9. Wykonawca 
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gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania 

określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175). 10. 

Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynosił minimum 12 

miesięcy lub dłuższy, jeżeli przewiduje to ich producent licząc od daty odbioru przedmiotu 

zamówienia bez zastrzeżeń. 11. Zamawiający w formie pisemnej ma prawo jednostronnie zmienić 

ilość danego asortymentu na inny asortyment objęty niniejszą umową, pod warunkiem, że zmiana ta 

nie spowoduje zwiększenia ogólnej ceny określonej w umowie. 12. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający 

opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych lub odniesienie do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i/lub systemów referencji 

technicznych, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 

ustawy Pzp. 13. Zamawiający dopuszcza składanie produktów równoważnych. Przez produkt 

równoważny rozumie się produkt o parametrach jakościowych takich samych lub lepszych jak te, 

które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub 

pochodzeniem. Posiadający te same cechy funkcjonalne, co wskazany w SIWZ konkretny z nazwy lub 

pochodzenia produkt. Jego, jakość nie może być gorsza, od jakości określonego w specyfikacji 

produktu. 14. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez 

zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 

15.Zamawiający dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli 

mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentu niniejszej SIWZ pojawiają się nazwy własne, 

oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to, jako 

rozwiązania przykładowe służące do ustalenia określonego standardu przedmiotu zamówienia, a nie 

wskazuje na konkretny produkt, w takim przypadku można zastosować rozwiązania równoważne 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  

tak 

II.5) Główny Kod CPV: 33150000-3 

 

Dodatkowe kody CPV: 33141620-2, 33171200-1, 33194200-8, 33157110-9, 33141420-0, 18424300-

0, 33124130-5, 22993000-7 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR: 1    

NAZWA: Zakup sprzętu jednorazowego użytku 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/04/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 102605.15  

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 
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Nazwa wykonawcy: Bialmed Sp. z o.o.  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Kazimierzowska 46/48/35  

Kod pocztowy: 02-546  

Miejscowość: Warszawa  

Kraj/woj.: mazowieckie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 

ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 111619.64  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 111619.64  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 111619.64  

Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe: 
 

CZĘŚĆ NR: 2    

NAZWA: Zakup papieru do EKG 

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) w związku z art. 93 ust. 1 pkt 1) unieważniono postępowanie. 

Uzasadnienie: W prowadzonym postępowaniu na wymienioną część zamówienia nie złożono żadnej 

oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

CZĘŚĆ NR: 3    

NAZWA: Zakup elektrod EKG 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/04/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 11460.00  

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  2  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: SORIMEX Sp. z o.o. Sp. K.  
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Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Równinna 25  

Kod pocztowy: 87-100  

Miejscowość: Toruń  

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 

ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 12376.80  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 12376.80  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12972.96  

Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe: 
 

CZĘŚĆ NR: 4    

NAZWA: Zakup rękawic jednorazowych i chirurgicznych 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/04/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 30505.00  

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  7  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: Medasept Sp. z o.o.  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Ul. Forteczna 19  

Kod pocztowy: 61-362  

Miejscowość: Poznań  

Kraj/woj.: wielkopolskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 

nie 



str. 5 
 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 

ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 32945.40  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 32945.40  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 36012.60  

Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe: 
 

CZĘŚĆ NR: 5    

NAZWA: Zakup sprzętu do defibrylatora marki ZOLL i respiratora marki ParaPac 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/04/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 31696.00  

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp. K.  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Żołny 11  

Kod pocztowy: 02-815  

Miejscowość: Warszawa  

Kraj/woj.: mazowieckie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 

ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 34231.68  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 34231.68  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34231.68  

Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
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nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe: 
 

CZĘŚĆ NR: 6    

NAZWA: Zakup sprzętu do defibrylatora marki Lifepak i urządzenia do mechanicznej kompresji 

klatki piersiowej marki Lukas 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/04/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 18500.00  

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: STRYKER POLSKA SP. z o.o.  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Poleczki 35  

Kod pocztowy: 02-822  

Miejscowość: Warszawa  

Kraj/woj.: mazowieckie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 

ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 21176.25  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 21176.25  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 21176.25  

Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe: 
 

CZĘŚĆ NR: 7    

NAZWA: Zakup sprzętu do karetki neonatologicznej 

Postępowanie / część zostało unieważnione 
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tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) w związku z art. 93 ust. 1 pkt 1) unieważniono postępowanie. 

Uzasadnienie: w prowadzonym postępowaniu na wymienioną część zamówienia nie złożono żadnej 

oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ 

OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 
 

IV.9.1) Podstawa prawna  

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami.  

 


