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Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-4/45/08     zamówienia publicznego 

 

 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę stymulatorów serca, elektrod i introducerów. 

 

I. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) 

zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę stymulatorów serca, elektrod  

i introducerów wybrano następujące oferty: 

• W zakresie zadania 1 oferta nr 2 złożona przez St. Jude Medical Sp. z o. o.,  

ul. Smoleńskiego 1/2, 01-698 Warszawa; łączna wartość oferty w ramach 

wskazanego zadania: 119.412,00 zł; 

• W zakresie zadań: 2, 3 oferta nr 3 złożona przez Medtronic Poland Sp. z o. o.,  

ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa; łączna wartość oferty w ramach 

wskazach zadań: 277.344,00 zł; 

• W zakresie zadania 4 oferta nr 1 złożona przez Biotronik Polska Sp. z o. o.,  

ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań; łączna wartość oferty w ramach wskazanego 

zadania: 11.770,00 zł. 

 

Powyższe oferty uznano za najkorzystniejsze na podstawie oceny spełniania warunków udziału 

w postępowaniu (wykonawcy spełnili wymagane warunki) oraz na podstawie kryteriów oceny 

zawartych w SIWZ – uzyskały odpowiednio najwyższą ilość punktów (kryteria: zad. 1 i 2 cena – 85%, 

warunki techniczne – 15%; zad. 3 i 4 cena – 100%). 

 

Ponadto złożona została 1 oferta, która nie zostały uznana za najkorzystniejszą w żadnym  

z zadań: oferta nr 4 złożona przez Balton Sp. z o. o., ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa. 

 
Szczegółowa punktacja wszystkich złożonych ofert poniżej: 

 

Zad. 1     

Kryterium/Oferent 
Biotronik Polska      

Sp. z o.o. 
St. Jude Medical  

Sp. z o.o. 
Medtronic Poland 

Sp. z o.o. 
Balton Sp. z o.o. 

cena 85 82,87 79,73 nie dotyczy 

warunki techniczne  7,5 12 15 nie dotyczy 

Razem punkty: 92,5 94,87 94,73 nie dotyczy 

     



  

Zad. 2     

Kryterium/Oferent 
Biotronik Polska      

Sp. z o.o. 
St. Jude Medical  

Sp. z o.o. 
Medtronic Poland 

Sp. z o.o. 
Balton Sp. z o.o. 

cena 70,84 75 85 nie dotyczy 

warunki techniczne  11,25 13,13 15 nie dotyczy 

Razem punkty: 82,09 88,13 100 nie dotyczy 

     
Zad. 3     

Kryterium/Oferent 
Biotronik Polska      

Sp. z o.o. 
St. Jude Medical  

Sp. z o.o. 
Medtronic Poland 

Sp. z o.o. 
Balton Sp. z o.o. 

cena 97,3 97,3 100 nie dotyczy 

Razem punkty: 97,3 97,3 100 nie dotyczy 

     
Zad. 4     

Kryterium/Oferent 
Biotronik Polska      

Sp. z o.o. 
St. Jude Medical  

Sp. z o.o. 
Medtronic Poland 

Sp. z o.o. 
Balton Sp. z o.o. 

cena 100 86,21 62,5 oferta odrzucona 

Razem punkty: 100 86,21 62,5 oferta odrzucona 

 

II. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp zamawiający informuje, że odrzucono następującą ofertę: 

• oferta nr 4 złożona przez Balton Sp. z o. o., ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa 

– na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Zamawiający określił  

w SIWZ w zadaniu nr 4 przedmiot zamówienia: introducery w ilości 220 sztuk. Używają 

sformułowania „introducer” Zamawiający oczekiwał oferty na urządzenia 

wprowadzające dla elektrod stałych używanych przy zabiegach implantacji stałych 

stymulatorów serca. Wynika to również z przeznaczenia pozostałych wyrobów 

będących przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu. Pomimo dopuszczenia 

częściowej realizacji poszczególnych zadań niniejsze postępowanie jest swego rodzaju 

całością i w związku z powyższym urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą 

tworzyć kompatybilną całość. Wykonawca zaoferował wyrób niezgodny  

z oczekiwaniami Zamawiającego, służący do zupełnie innego rodzaju zabiegów, który 

jest przedmiotem obowiązującej umowy na dostawę materiałów zużywalnych do EKG, 

EG i USG (tj. prowadniki do elektrod endokawitarnych). W związku powyższym oferta 

podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

 

Zamawiający składa podziękowanie wszystkim uczestnikom postępowania 

przetargowego. 

 

Z poważaniem 

 

Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych 

Maria Nieżorawska 
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