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        Częstochowa dnia  20.01.2020 r. 

MSZ.ZP.3411/42/2019 
 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
 
dot. postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie 
przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy PZP na dostawę taśm podcewnikowych, systemów ginekologicznych oraz 
protez jąder dla SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie 
przy ulicy Mirowskiej 15. 
 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 
09.12.2019 r. pod nr 633823-N-2019, oraz na stronie internetowej www.zsm.czest.pl 
i w siedzibie SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w dniu 09.12.2019 r.  
 

 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843) Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala 
Zespolonego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 informuje, że w wyniku 
przeprowadzonej oceny złożonych ofert w prowadzonym postępowaniu wybrano 
najkorzystniejszą ofertę na poszczególne pakiety, którą przedstawiła  firma: 

Pakiet nr 1  
Unitech Surgical  Sp. z o.o ul.  Kalwaryjska 69, 30 – 504  Kraków 
Jedyna złożona oferta na pakiet. 
Wartość brutto oferty  – 4.086,72  zł.  
Termin dostawy – 2 dni robocze 
Łączna ilość punktów przyznana ofercie – 80 
- w kryterium cena 60 pkt 
- w kryterium termin dostawy – 20 pkt 
Pakiet nr 2 
Unitech Surgical  Sp. z o.o ul.  Kalwaryjska 69, 30 – 504  Kraków 
Jedyna złożona oferta na pakiet. 
Wartość brutto oferty  – 31.957,20   zł.  
Termin dostawy – 2 dni robocze 
Łączna ilość punktów przyznana ofercie – 80 
- w kryterium cena 60 pkt 
- w kryterium termin dostawy – 20 pkt 
 
Uzasadnienie wyboru:  

Oferta wybranego Wykonawcy w danym Pakiecie spełnia wszystkie warunki określone 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała największą ilość punktów 
obliczonych zgodnie z warunkami SIWZ, w wyznaczonych kryteriach i ich wagą. 
 
 
Podstawa prawna dokonanego wyboru: 
art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych 
 

http://www.zsm.czest.pl/


2 

Podstawa prawna powiadomienia; 
art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informujemy, że 
wprowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców. 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informujemy, że 
wprowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informujemy, że 
Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 
 
Z wybranym Wykonawcą, zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego 
w terminie określonym w przepisach art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 
 
Zamawiający dziękuje Wykonawcy za wzięcie udziału w postępowaniu i złożenie oferty 
przetargowej.  
 
 

Zatwierdził: 
Dyrektor 
Wojciech konieczny 

 


