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     Poznań, dnia 20.05.2019 r. 
SR/XV-270-11(43)-EFK/19 

wg rozdzielnika 
Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego 

na świadczenie usług serwisowych aparatury i sprzętu medycznego 
 Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu 

SR/XV-270-11-EFK/19 
 

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze 
zm.) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy Varitech Zakład Aparatury Medycznej in ż. Rafał 
Bąkowski (ul. Szczepankowo 22, 61-311 Poznań) – oferta nr 10, z niniejszego postępowania w zakresie 
pakietu nr 29, albowiem jej treść nie odpowiada treści SIWZ, a mianowicie: Zamawiający dokonując 
modyfikacji SIWZ w zakresie pakietu nr 29 przeniósł ostatnią pozycję nr 10 z tego pakietu do nowego pakietu  
nr 63. Wykonawca składając ofertę w zakresie pakietu nr 29 nie uwzględnił niniejszej modyfikacji i pozostawił 
pozycję nr 10, tj. stanowisko do resuscytacji noworodków. Inkubator otwarty (NM091113/NM01804),  
w pakiecie nr 29. 
Z uwagi na powyższe decyzja o odrzuceniu oferty jest konieczna i usprawiedliwiona. 
 
 

Jednocześnie zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, iż dokonał częściowego wyboru ofert 
najkorzystniejszych. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego następującym firmom: 
 

PAKIET nr 10 
Tiemed Sp. z o. o. 

ul. Czorsztyńska 30 
60-474 Poznań 

cena netto: 2 175,00 zł 
cena brutto: 2 675,25 zł 

 (słownie brutto: dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia pięć groszy) 
suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt 

 
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ.  
 
Suma punktów, które otrzymały ważne oferty konkurencyjne:  
 
Oferent Zaoferowana cena Przyznane punkty 
PAWELMED Serwis Aparatury Medycznej 
Paweł Wojtalak, ul. Staszica 32, 62-052 
Komorniki 

cena netto:  2 494,00 zł 
cena brutto:  3 067,62 zł 

Cena: 87,21 pkt 

 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 10 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 10 nie odrzucono żadnej oferty. 
 

PAKIET nr 21 
Tiemed Sp. z o. o. 

ul. Czorsztyńska 30 
60-474 Poznań 

cena netto: 398,00 zł 
cena brutto: 489,54 zł 

 (słownie brutto: czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze) 
suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt 

 
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ.  
 
Suma punktów, które otrzymały ważne oferty konkurencyjne:  
 



Szpital Miejski im. Franciszka Raszei 

 60-834 Poznań ,  u l .  Mickiewicza 2 
 
 
 

Telefony: centrala   61-848-10-11;      sekretariat   61-841-74-70;     fax.   61-848-49-90 

NIP   781-16-19-837          REGON 000313325 

KONTO: PKO BP I O/Poznań nr 20 1020 4027 0000 1902 0049 2777 

 

2

Oferent Zaoferowana cena Przyznane punkty 
Zakład Naprawczy Aparatury Medycznej 
POLMED, ul. Kobielska 9/74, 04-359 
Warszawa (adres do korespondencji: ul. Krucza 
31, 05-200 Wołomin) 

cena netto:  1 200,00 zł 
cena brutto:  1 476,00 zł 

Cena: 33,17 pkt 

ZTM Innovations Sp. z o. o., ul. Słomińskiego 
1, 00-204 Warszawa (adres do korespondencji: 
ul. Kopanina 79, 60-105 Poznań) 

cena netto:  900,00 zł 
cena brutto:  1 107,20 zł 

Cena: 44,21 pkt 

 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 21 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 21 nie odrzucono żadnej oferty. 
 

PAKIET nr 22 
Tiemed Sp. z o. o. 

ul. Czorsztyńska 30 
60-474 Poznań 

cena netto: 810,00 zł 
cena brutto: 996,30 zł 

 (słownie brutto: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści groszy) 
suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt 

 
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ.  
 
Suma punktów, które otrzymały ważne oferty konkurencyjne:  
 
Oferent Zaoferowana cena Przyznane punkty 
Varitech Zakład Aparatury Medycznej inż. 
Rafał Bąkowski, ul. Szczepankowo 22, 61-311 
Poznań 

cena netto:  960,00 zł 
cena brutto:  1 180,80 zł 

Cena: 84,37 pkt 

ZTM Innovations Sp. z o. o., ul. Słomińskiego 
1, 00-204 Warszawa (adres do korespondencji: 
ul. Kopanina 79, 60-105 Poznań) 

cena netto:  960,00 zł 
cena brutto:  1 180,80 zł 

Cena: 84,37 pkt 

 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 22 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 22 nie odrzucono żadnej oferty. 
 

PAKIET nr 23 
Tiemed Sp. z o. o. 

ul. Czorsztyńska 30 
60-474 Poznań 

cena netto: 975,00 zł 
cena brutto: 1 199,25 zł 

 (słownie brutto: tysiąc sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia pięć groszy) 
suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt 

 
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ.  
 
Suma punktów, które otrzymały ważne oferty konkurencyjne:  
 
Oferent Zaoferowana cena Przyznane punkty 
ZTM Innovations Sp. z o. o., ul. Słomińskiego 
1, 00-204 Warszawa (adres do korespondencji: 
ul. Kopanina 79, 60-105 Poznań) 

cena netto:  10 000,00 zł 
cena brutto:  12 300,00 zł 
 

Cena: 9,75 pkt 

PAWELMED Serwis Aparatury Medycznej 
Paweł Wojtalak, ul. Staszica 32, 62-052 
Komorniki 

cena netto:  980,00 zł 
cena brutto:  1 205,40 zł 

Cena: 99,49 pkt 
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Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 23 wykluczono Wykonawcę. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 23 odrzucono ofertę. 
 

PAKIET nr 24 
Tiemed Sp. z o. o. 

ul. Czorsztyńska 30 
60-474 Poznań 

cena netto: 950,00 zł 
cena brutto: 1 168,50 zł 

 (słownie brutto: tysiąc sto sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy) 
suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt 

 
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ.  
 
Suma punktów, które otrzymały ważne oferty konkurencyjne:  
 
Oferent Zaoferowana cena Przyznane punkty 
PAWELMED Serwis Aparatury Medycznej 
Paweł Wojtalak, ul. Staszica 32, 62-052 
Komorniki 

cena netto:  1 075,00 zł 
cena brutto:  1 322,25 zł 

Cena: 88,37 pkt 

 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 24 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 24 nie odrzucono żadnej oferty. 
 

PAKIET nr 29 
Tiemed Sp. z o. o. 

ul. Czorsztyńska 30 
60-474 Poznań 

cena netto: 1 143,00 zł 
cena brutto: 1 405,89 zł 

 (słownie brutto: tysiąc czterysta pięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) 
suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt 

 
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ.  
 
Suma punktów, które otrzymały ważne oferty konkurencyjne:  
 
Oferent Zaoferowana cena Przyznane punkty 
ZTM Innovations Sp. z o. o., ul. Słomińskiego 
1, 00-204 Warszawa (adres do korespondencji: 
ul. Kopanina 79, 60-105 Poznań) 

cena netto:  9 000,00 zł 
cena brutto:  11 070,00 zł 

Cena: 12,70 pkt 

PAWELMED Serwis Aparatury Medycznej 
Paweł Wojtalak, ul. Staszica 32, 62-052 
Komorniki 

cena netto:  1 323,00 zł 
cena brutto:  1 627,29 zł 

Cena: 86,39 pkt 

 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 29 wykluczono Wykonawcę. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 29 odrzucono oferty. 
 

PAKIET nr 30 
Tiemed Sp. z o. o. 

ul. Czorsztyńska 30 
60-474 Poznań 

cena netto: 880,00 zł 
cena brutto: 1 082,40 zł 

 (słownie brutto: tysiąc osiemdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy) 
suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt 
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Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ.  
 
Suma punktów, które otrzymały ważne oferty konkurencyjne:  
 
Oferent Zaoferowana cena Przyznane punkty 
Varitech Zakład Aparatury Medycznej inż. 
Rafał Bąkowski, ul. Szczepankowo 22, 61-311 
Poznań 

cena netto:  1 000,00 zł 
cena brutto:  1 230,00 zł 

Cena: 88 pkt 

 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 30 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 30 nie odrzucono żadnej oferty. 
 

PAKIET nr 33 
Tiemed Sp. z o. o. 

ul. Czorsztyńska 30 
60-474 Poznań 

cena netto: 2 535,00 zł 
cena brutto: 3 118,05 zł 

 (słownie brutto: trzy tysiące sto osiemnaście złotych pięć groszy) 
suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt 

 
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ.  
Jest to jedyna oferta złożona do pakietu nr 33. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 33 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 33 nie odrzucono żadnej oferty. 
 

PAKIET nr 38 
Tiemed Sp. z o. o. 

ul. Czorsztyńska 30 
60-474 Poznań 

cena netto: 3 520,00 zł 
cena brutto: 4 329,60 zł 

 (słownie brutto: cztery tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) 
suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt 

 
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ.  
Jest to jedyna oferta złożona do pakietu nr 38. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 38 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 38 nie odrzucono żadnej oferty. 
 

PAKIET nr 50 
Tiemed Sp. z o. o. 

ul. Czorsztyńska 30 
60-474 Poznań 

cena netto: 1 200,00 zł 
cena brutto: 1 476,00 zł 

 (słownie brutto: tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych) 
suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt 

 
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ.  
Jest to jedyna oferta złożona do pakietu nr 50. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 50 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 50 nie odrzucono żadnej oferty. 
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PAKIET nr 52 
Tiemed Sp. z o. o. 

ul. Czorsztyńska 30 
60-474 Poznań 

cena netto: 760,00 zł 
cena brutto: 934,80 zł 

 (słownie brutto: dziewięćset trzydzieści cztery złote osiemdziesiąt groszy) 
suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt 

 
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ.  
 
Suma punktów, które otrzymały ważne oferty konkurencyjne:  
 
Oferent Zaoferowana cena Przyznane punkty 
Varitech Zakład Aparatury Medycznej inż. 
Rafał Bąkowski, ul. Szczepankowo 22, 61-311 
Poznań 

cena netto:  960,00 zł 
cena brutto:  1 180,80 zł 

Cena: 79,17 pkt 

ZTM Innovations Sp. z o. o., ul. Słomińskiego 
1, 00-204 Warszawa (adres do korespondencji: 
ul. Kopanina 79, 60-105 Poznań) 

cena netto:  1 280,00 zł 
cena brutto:  1 574,40 zł 

Cena: 59,37 pkt 

PAWELMED Serwis Aparatury Medycznej 
Paweł Wojtalak, ul. Staszica 32, 62-052 
Komorniki 

cena netto:  784,00 zł 
cena brutto:  964,32 zł 

Cena: 96,94 pkt 

 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 52 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 52 nie odrzucono żadnej oferty. 
 

PAKIET nr 61 
Tiemed Sp. z o. o. 

ul. Czorsztyńska 30 
60-474 Poznań 

cena netto: 600,00 zł 
cena brutto: 738,00 zł 

 (słownie brutto: siedemset trzydzieści osiem złotych) 
suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt 

 
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ.  
Jest to jedyna oferta złożona do pakietu nr 61. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 61 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 61 nie odrzucono żadnej oferty. 
 
 
UWAGA: Zamawiaj ący uprzejmie informuje, iż niebawem dokona rozstrzygnięcia niniejszego 
postępowania przetargowego w zakresie pozostałych pakietów. 
 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 
poz. 1986 ze zm.):  
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183,  
w terminie: nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli 
zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 
oraz zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) ppkt a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.): 
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Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,  
o których mowa w ust. 1, jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu 
nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę. 
 
 
 

Stosowne ogłoszenie o wynikach postępowania ukazało się na stronie internetowej 
Zamawiającego www.raszeja.poznan.pl. 
 
 
 
 
Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma SR/XV-270-11(43)-EFK/19 na nr fax  
+48 61 848-49-90 lub na adres efilipiak@raszeja.poznan.pl: 
 
Potwierdzam, iż w sposób czytelny otrzymaliśmy niniejsze pismo dnia ……………………..  
liczba stron …………………… 
Czytelny podpis i pieczątka: ……………………………… 
 
 
 
 
 

Z poważaniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: wszyscy biorący udział w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. 


