
 
 

 
 

SZPZLO W-T        Warszawa, dn. 27.10.2021 r. 
Zamówienia publiczne 
Wyjaśnienia do SWZ 5/2021/ZP 
   

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym (identyfikator 

postępowania  ocds-148610-e19da361-2cb5-11ec-b885-f28f91688073) 

5/2021/ZP o udzielenie zamówienia publicznego na  

 

 
Dostawa aparatu USG 

 
 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (T. J. Dz. U. 2021 poz. 1129) Zamawiający – Samodzielny Zespół 
Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek informuje, że w 
wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia, w trybie 
podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp dokonano wyboru oferty 
najkorzystniejszej. 
Po dokonaniu oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
 
MDS Cardio Sp. z o.o., ul. Transportowców 11, 02-858 Warszawa 
 
za cenę ofertową 260 799,99 zł. brutto,  
 
WARUNKI SERWISU I GWARANCJI – zgodnie z SWZ: 

1) Gwarancja min. 24 miesiące na urządzenie. 
2) Gwarancja min. 12 miesięcy na prace informatyczne związane z integracją. 

 
Uzasadnienie prawne wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę 
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. 
Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do 
ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem. 
W myśl art. 252 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w 
terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia. 
Uzasadnienie faktyczne wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Powyższa oferta była jedyną, która wpłynęła do upływu terminu składania, tym samym 
uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy ustalony w oparciu o kryteria, jakimi były 



 
 

 
 

cena oraz parametry techniczne. Ponadto Wykonawca spełnia wszystkie warunki 
określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
Punktacja przyznana ofercie, w każdym kryterium oceny wraz z jej łącznym bilansem 
przedstawia się następująco: 

Lp. 
Nazwa i siedziba 

Wykonawcy 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

„cena” 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

„parametry 
techniczne” 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

„termin 
realizacji 

zamówienia” 

Liczba 
punktów 
ogółem 

1 
MDS Cardio Sp. z o.o., 
ul. Transportowców 
11, 02-858 Warszawa 

60,00 30,00 
 

10,00 100,00 

 
Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie 
przedmiotowego zamówienia, w myśl art. 308 ust. 3 ustawy Pzp, może zostać zawarta 
przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyższego artykułu, gdyż w 
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 
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