
Katowice, dn. 04.12.2017 r. 

 

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERT 
NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa okresowych przeglądów i konserwacji 
sprzętu oraz aparatury medycznej do diagnostyki RTG.   
Nr sprawy: ZP-17-104BN.  
 

1. Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 Pzp SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano  
do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez : 

 
Pakiet nr 1A – TMS Sp. z o. o., ul. Wiertnicza 84, 02-952 Warszawa 

Pakiet nr 1B – TMS Sp. z o. o., ul. Wiertnicza 84, 02-952 Warszawa 

Pakiet nr 1C – TMS Sp. z o. o., ul. Wiertnicza 84, 02-952 Warszawa 

Pakiet nr 1D – TMS Sp. z o. o., ul. Wiertnicza 84, 02-952 Warszawa 

Pakiet nr 5 – TIMKO Sp.  z o. o., ul. Syrokomli 30, 03-335 Warszawa 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Wybrane oferty są jedynymi w zakresie powyższych części, Wykonawcy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu a oferty nie podlegają odrzuceniu.  

 
2. Termin podpisania umów w zakresie ww. pakietów wyznacza się na dzień 12.12.2017 r.,   

w siedzibie Zamawiającego. 
Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może przesłać umowę na adres wskazany w ofercie - 
zgodnie z zapisami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
3. Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp unieważnia 

postępowanie w zakresie pakietu nr 4 oraz pakietu nr 6.  
Uzasadnienie:  
W zakresie pakietu nr 4 cena oferty z najniższą ceną, złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez 
MEDIX Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wynosi 23.616,00 zł, natomiast na realizację przedmiotowego 
zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości 11.070,00 zł brutto i nie ma możliwości 
zwiększenia niniejszej kwoty.  
W zakresie pakietu nr 6 cena oferty z najniższą ceną, złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez 

GE Medical Systems Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wynosi 19.852,20 zł, 
natomiast na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiajacy przeznaczył kwotę  
w wysokości 4.059,00 zł I nie ma możliwości zwiększenia niniejszej kwoty.  
Wobec powyższego postępowanie w pakietach: 4 i 6 należało unieważnić.  
 

4. W postępowaniu złożyli oferty następujący wykonawcy: 
 

Pakiet nr 1A – przegląd i konserwacja angiografu INFINIX VC-i: 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub 
nazwisko oraz 

adres wykonawcy 
Cena 

Punkty za kryterium: 
Razem punkty 

cena 
doświadczenie 

serwisanta  

4 
TMS Sp. z o. o.  
ul. Wiertnicza 84,  
02-952 Warszawa  

25.830,00 zł 60 40 100 

 
Pakiet nr 1B – przegląd i konserwacja tomografu komputerowego AQUILION 64 TSX-101A/EC: 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub 
nazwisko oraz 

adres wykonawcy 
Cena 

Punkty za kryterium: 
Razem punkty 

cena 
doświadczenie 

serwisanta  

4 
TMS Sp. z o. o.  
ul. Wiertnicza 84,  
02-952 Warszawa  

22.140,00 zł 60 40 100 

 
Pakiet nr 1C – przegląd i konserwacja aparatu RTG MAX-1000A: 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub 
nazwisko oraz 

adres wykonawcy 
Cena 

Punkty za kryterium: 
Razem punkty 

cena 
doświadczenie 

serwisanta  

4 
TMS Sp. z o. o.  
ul. Wiertnicza 84,  
02-952 Warszawa  

18.450,00 zł 60 40 100 



  
Pakiet nr 1D – przegląd i konserwacja rezonansu magnetycznego MRT-1503/W,31,ST: 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub 
nazwisko oraz 

adres wykonawcy 
Cena 

Punkty za kryterium: 
Razem punkty 

cena 
doświadczenie 

serwisanta  

4 
TMS Sp. z o. o.  
ul. Wiertnicza 84,  
02-952 Warszawa  

25.830,00 zł 60 40 100 

 
    

Pakiet nr 4 – przegląd i konserwacja sprzętu marki Radiologia S.A.: 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub 
nazwisko oraz 

adres wykonawcy 
Cena 

Punkty za kryterium: 
Razem punkty 

cena 
doświadczenie 

serwisanta  

1 
MEDIX  Sp. z o. o. 
ul. Kokoryczki 18,  
04-191 Warszawa 

23.616,00 zł 60 40 100 

 

 
 Pakiet nr 5 – przegląd i konserwacja sprzętu marki Ziehm Vision: 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub 
nazwisko oraz 

adres wykonawcy 
Cena 

Punkty za kryterium: 
Razem punkty 

cena 
doświadczenie 

serwisanta  

2 
TIMKO Sp.  z o. o.  
ul. Syrokomli 30,  
03-335 Warszawa 

16.605,00 zł 60 40 100 

 
 

Pakiet nr 6 – przegląd i konserwacja sprzętu marki General Elektric: 

 Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub 
nazwisko oraz 

adres wykonawcy 
Cena 

Punkty za kryterium: 
Razem punkty 

cena 
doświadczenie 

serwisanta  

3 

GE Medical Systems 
Polska Sp. z o. o.  
ul. Wołoska 9, 
02-583 Warszawa 

19.852,20 zł 60 0 60 

 
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym 

postępowaniu w zakresie ww. części nie została odrzucona żadna oferta. 
6. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym 

postępowaniu w zakresie ww. części nie został wykluczony żaden wykonawca.  
7. Środki ochrony prawnej: od decyzji niniejszej przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej określone 

w ustawie Prawo zamówień publicznych – dział VI „ Środki ochrony prawnej”.  
8. Informacja dotycząca unieważnienia pozostałych pakietów niniejszego postępowania została 

zamieszona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 22.11.2017 r.  
 

 
 

 

 

 

z upoważnienia Dyrektora SPSKM 

Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 

mgr Ewa Mołek 

 


