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         Poznań, dnia 10/10/2018 roku 

Oznaczenie sprawy: PN – 24/18 

Dz.Z.P.24/106/18 

 
 
dot.  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału 

Neonatologicznego, Izolacyjnego Noworodka, Pracowni Ultrasonograficznej, Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w 

ramach projektu pt.: „Zdrowa matka, zdrowe dziecko – poprawa kompleksowej opieki wysokospecjalistycznej w 

największym szpitalu ginekologiczno – położniczym w  Polsce” finansowanego z Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony 

zdrowia Działania 9.2. Konkurs nr POIS.09.02.00-IP.04-00-005/2016 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych 

– konkurs wielozakresowy (regiony słabiej rozwinięte). Nr identyfikacyjny projektu POIS.09.02.00-00-0117/17 

 

 
Na podstawie przepisu  art.  92  ust. 2 ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  -  Prawo  zamówień  (tj. Dz. U z 2017 poz. 

1579)  niniejszym informuję, że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty i do realizacji przedmiotowego 

zamówienia wybrał następującego wykonawcę: 

 
Cz. nr 6–  Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów – szt. 2 

 

Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako 
najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:  
 
NZ Techno Sp. z o.o. ul. Berneńska 5a, 03-976 Warszawa 
 
Uzasadnienie  wyboru 
 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom  określonym  w  
ustawie i specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a 
złożona oferta uzyskała  najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt wg oceny punktowej  dokonanej w oparciu o kryteria oceny 
określone w SIWZ  jw.) 

 
Cz. nr 7– Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów – szt. 5 

Opis parametrów 
Wartość punktowa 

NZ TECHNO 
sp. z o.o. 

PUNKTY 

cena 39 960,00 50 

Aparat dopuszczony do stosowania u noworodków w tym 
wcześniaków z ekstremalną masą urodzeniową ciała. 

TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 10 

Zestaw posiadający nawilżacz z cyfrowym wyświetlaczem pomiaru 
temperatury, przyciskiem opcji wentylacji oraz zakresem kontroli 
temperatur 

TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 10 

Konstrukcja kaniuli zapewniająca dopływ dwóch niezależnych 
strumieni gazowych, wyposażona w dwa odrębne dreny 
wzmocnione sprężynką aby zminimalizować ryzyko zagniecenia. 
Maksymalny przepływ gazów 8 l/min. 

TAK – 20 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 20 

Kaniule pakowane pojedynczo. TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 10 

razem 

Jakość 50 

Cena 50 

punkty 100 

Opis parametrów 
Wartość punktowa 

Dutchmed PL 
Sp. z o.o 

PUNKTY 

cena 164 997,00 50 

Wbudowany system nawilżania gazów oddechowych TAK – 15 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 
15 

Wyświetlacz LED prezentujący duże i czytelne informacje w postaci 
jasnych i zrozumiałych liczb i symboli, gwarantujący dobrą 
widoczność z dużej odległości. 

TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 
10 

Wbudowany elektroniczny mieszalnik gazów tlen/powietrze TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 
10 
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Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako 
najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:  
 
DUTCHMED PL Sp. z o.o., ul. Szajnochy 14, 85- 738 Bydgoszcz 
 
Uzasadnienie  wyboru 

 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom  określonym  w  
ustawie i specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a 
złożona oferta uzyskała  najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt wg oceny punktowej  dokonanej w oparciu o kryteria oceny 
określone w SIWZ  jw.) 

 

Cz. nr 9– Lampa do fototerapii – 1 sztuka 

 
Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako 
najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:  
 
DUTCHMED PL Sp. z o.o., ul. Szajnochy 14, 85- 738 Bydgoszcz 
 
Uzasadnienie  wyboru 
 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom  określonym  w  
ustawie i specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a 
złożona oferta uzyskała  najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt wg oceny punktowej  dokonanej w oparciu o kryteria oceny 
określone w SIWZ  jw.) 

 
Cz. nr 10– Pulsoksymetr 5 szt. 

Aparat wyposażony w alarmy akustyczne i optyczne: 
Przekroczenia temperatury, wysokiego ciśnienia (zatkania 
przewodu), uszkodzenia układu pacjenta, czujnika tlenu ,braku 
wody , niskiego poziomu naładowania baterii, zasilania gazowego 

TAK – 15 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 

15 

razem 

Jakość 50 

Cena 50 

punkty 100 

Opis parametrów 
Wartość punktowa 

Dutchmed PL 
Sp. z o.o 

PUNKTY 

cena 10 399,32 50 

Źródło światła-diody LED emitujące światło niebieskie TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 10 

Natężenie promieniowania min.45uW/cm2
nm TAK – 10 pkt 

NIE – 0 pkt 
TAK 

10 

Regulacja intensywności naświetlania noworodka TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 
10 

Tryb odzwyczajania TAK – 20 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 
20 

razem 

Jakość 50 

Cena 50 

punkty 100 

Opis parametrów 

Wartość punktowa 

VIRIDIAN 
Polska Sp. z 

o.o 

PUNKTY 

cena 18 900,00 50 

Precyzyjny pomiar z krwi tętniczej podczas ruchu pacjenta dzięki 

eliminacji błędnie zaniżającego wynik saturacji sygnału z krwi 

żylnej 

Eliminacja sygnału 
(wysycenia) z krwi żylnej 
– 10 pkt 
Brak możliwości – 0 pkt 
 

TAK 10 

Oprogramowanie do nieinwazyjnych pomiarów: hemoglobina 

całkowita, methemoglobina, karboksyhemoglobina, PVI, RRa, ORI 

(indeks rezerwy tlenowej) 

 

oferowanie 
oprogramowania do 
nieinwazyjnych pomiarów  
(hemoglobina całkowita, 
methemoglobina, 
karboksyhemoglobina, 
PVI, RRa, ORI (indeks 
rezerwy tlenowej) – 10 

- 0 
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Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako 
najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:  
 
Viridian Polska Sp. z o.o., ul. Morgowa 4, 04-224 Warszawa 
 
Uzasadnienie  wyboru 
 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom  określonym  w  
ustawie i specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a 
złożona oferta uzyskała  najwyższą liczbę punktów tj. 90 pkt wg oceny punktowej  dokonanej w oparciu o kryteria oceny 
określone w SIWZ  jw.) 

 
Cz. nr 11– Pulsoksymetr 11 szt. 

pkt 
Możliwość rozbudowy 
aparatu o 
oprogramowanie do 
nieinwazyjnych pomiarów  
(hemoglobina całkowita, 
methemoglobina, 
karboksyhemoglobina, 
PVI, RRa, ORI (indeks 
rezerwy tlenowej) – 5 pkt 
Brak oferowanej 
funkcjonalności i 
możliwości rozbudowy  o 
oprogramowanie do 
nieinwazyjnych pomiarów 
– 0 pkt 

Oferowany pulsoksymetr kompatybilny z posiadanymi 

kardiomonitorami z serii IntelliVue. Kompatybilność w zakresie 

oprogramowania, i akcesoriów  

TAK - 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 

10 

Pomiar w czasie rzeczywistym - czas uśredniania pomiarów 

podczas ruchu 

co 2, 4 s (pacjenci resuscytowani, z parametrami krytycznymi), co 

8,10 s (pacjenci stabilni), co 12, 14 lub 16 s (pacjenci rzadziej 

monitorowani) 

 

lub 

w sytuacji ścisłego monitorowania (2-4 s) oraz w trybie normalnej 

odpowiedzi u pacjentów nie wymagających  ścisłego 

monitorowania (5-7 s)  

 

Ustawienie czasu 

uśredniania pomiarów co:  

od co 2 s  – 5 pkt 

pow. 16 s – 0 pkt 

 

 

lub 

 

5 pkt 

 

2 s 5 

Możliwość zastosowania Czujnika SpO2 jednopacjentowego 

dedykowanego pacjentom resuscytowanym – automatycznie 

zmieniający po podłączeniu do pulsoksymetru parametry na max 

czułość i najkrótszy czas uśredniania co min. 2 s max. 5 s 

TAK - 5 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 5 

razem 

Jakość 30 

Cena 60 

punkty 90 

Opis parametrów 

Wartość punktowa 

VIRIDIAN 
Polska Sp. z 

o.o 

PUNKTY 

cena 190 080,00 50 

Pulsoksymetr wyposażony w kolorowy ekran LCD o przekątnej >5”, 

rozdzielczości min. 1024x480 i szerokim kącie obserwacji, 

pozwalający na prezentację krzywych pomiarowych i odczytów, 

przeznaczony do monitorowania i rejestracji wielu parametrów 

fizjologicznych oraz generowania związanych z nimi alarmów. 

Ekran >5,5” – 2,5 pkt 

Ekran >6” – 5 pkt 

Ekran >7” – 10 pkt 6,1 5 

Element transportowy wyposażony w zasilanie akumulatorowe 

pozwalające na min. 3 godzin pracy. Automatyczne ładowanie 

akumulatora po zadokowaniu w stacji dokującej bądź niezależnie 

praca  ≥5h – 5pkt 

praca 3-4h – 0pkt 

 

5 h 
1,4 kg 

5 
5 
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Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako 
najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:  
 
Viridian Polska Sp. z o.o., ul. Morgowa 4, 04-224 Warszawa 
 
Uzasadnienie  wyboru 
 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom  określonym  w  
ustawie i specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a 
złożona oferta uzyskała  najwyższą liczbę punktów tj. 95 pkt wg oceny punktowej  dokonanej w oparciu o kryteria oceny 
określone w SIWZ  jw.) 

 
Cz. nr 12– Kardiomonitory – 2 szt. 

(połączenie na kablu). Bateria litowo-jonowa o pojemności min. 

2000mAh oraz z wskaźnikiem naładowania.  

Masa elementu transportowego nie większa niż 5 kg. Wysoka 

odporność na zabrudzenia, zalanie (min. IP32 lub równoważne), 

wstrząsy, uderzenia, upadki (z min. 1 metra).  

Masa <1,5kg – 5 pkt 

Masa 1,5 - 5 kg – 0 pkt 

Możliwość przyszłej rozbudowy każdego z zaoferowanych modułów 

do pomiaru SpO2 (dot. modułów transportowych) o pomiar poziomu 

hemoglobiny (SpHb), zawartości tlenu (SpOC) i wskaźnika 

zmienności fali pletyzmograficznej PVI, przy czym wszystkie te 

pomiary dokonywane będą z tego samego czujnika co pomiar SpO2. 

Tak – 10 pkt 

Nie – 0 pkt 

 

 

Tak 

10 

Możliwość rozbudowy o pomiar RRa.  Tak – 5 pkt 

Nie – 0 pkt 

Tak 
5 

NIBP 

Programowane odstępy między pomiarami automatycznymi w 

zakresie min. od 1 minuty do 24 godzin. Możliwość programowania 

sekwencji pomiarowych (np. 3 pomiary co 15 minut, następnie 3 

pomiary co 2 godziny itp.) w trybie auto.  

Interwał >20h – 5 pkt 

Interwał ≤20h – 0 pkt 

 24 h 5 

Możliwość tworzenia własnych ekranów z rozmieszczeniem 

wszystkich elementów wg zaleceń Użytkownika. Pełna dowolność 

konfiguracji krzywych i parametrów cyfrowych. Możliwość 

dodawania zegarów, stoperów, histogramów, trendów słupkowych.  

Tak – 10 pkt 

Nie – 0 pkt 

 
Tak 10 

razem 

Jakość 45 

Cena 50 

punkty            95 

Opis parametrów 
Wartość punktowa 

VIRIDIAN 
Polska Sp. z 

o.o 

PUNKTY 

cena 47 520,00 50 

Oferowany monitor z kompatybilny z posiadanymi na oddziale 
kardiomonitorami z serii IntelliVue. Kompatybilność w zakresie 
oprogramowania, akcesoriów oraz możliwość podłączenia do 
posiadanej stacji centralnego monitorowania z serii IntelliVue. 

TAK - 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 10 

Moduł transportowy o maksymalnej masie <1,5 kg, który pozwala 
na ciągłe monitorowanie co najmniej EKG, SpO2, NIBP, temperatury 
i 1 kanału IBP zarówno stacjonarnie jak i podczas transportu 
pacjenta. Zasilanie sieciowe oraz zasilanie akumulatorowe na min. 5 
godzin pracy . Akumulator wymienny przez użytkownika, bez 
konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi i wzywania serwisu  ze 
zintegrowanym wskaźnikiem naładowania.  

1 kg – 1,5 - 0 pkt- 
˂ 1 kg – 5 pkt 

1,4 0 

Moduł transportowy odporny na wstrząsy, uderzenia i upadki z 
wysokości min. 1,0 m. Moduł wyposażony w rączkę do przenoszenia 
z możliwością zadokowania w kardiomonitorze. Wysoki stopień 
ochrony IP lub równoważny modułu transportowego na poziomie 
min. IP 32 lub równoważnym. 

IP 32 lub równoważny - 
0 pkt 
>IP 32 lub równoważny 
– 5 pkt 

IP32 0 

Funkcja tworzenia, zapisywania i łatwego przywołania własnych 
układów ekranu do różnych typów przypadków (min. 20 
zapamiętywanych ekranów).  

TAK - 10 pkt 
NIE – 0 pkt TAK 10 

Moduł transportowy wyposażony w wyświetlacz dotykowy o 
przekątnej >5”. Ekran wykonany w technologii minimalizującej 
ryzyko przenoszenia infekcji. 

TAK - 5 pkt 
NIE – 0 pkt TAK 5 
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Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako 
najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:  
 
Viridian Polska Sp. z o.o., ul. Morgowa 4, 04-224 Warszawa 
 
Uzasadnienie  wyboru 
 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom  określonym  w  
ustawie i specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a 
złożona oferta uzyskała  najwyższą liczbę punktów tj. 90 pkt wg oceny punktowej  dokonanej w oparciu o kryteria oceny 
określone w SIWZ  jw.) 

 
Cz. nr 16– Pompy infuzyjne – 133 szt. 

Możliwość przyszłej rozbudowy każdego z zaoferowanych modułów 
do pomiaru SpO2 (dot. modułów transportowych) o pomiar poziomu 
hemoglobiny (SpHb), zawartości tlenu (SpOC), 
methemoglobiny(SpMet) 

TAK - 5 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK  5 

Aplikacje ułatwiające monitorowanie i wspierające decyzje kliniczne 
u noworodków: 
- możliwość wyświetlania oxykardiorespirogramu z min. 9 minut 
- możliwość rejestracji zdarzeń powiązanych (apnea, bradykardia, 
desaturacja) z okresu min. 24 godzin; możliwość edycji kryteriów 
- możliwość wyświetlania histogramów danych saturacji 
- możliwość rozbudowy o aplikację wczesnego ostrzegania o 
pogorszającym się stanie pacjenta 
- możliwość ustawienia dowolnych stoperów i zegarów 

TAK - 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 10 

razem 

Jakość 40 

Cena 50 

punkty 90 

Opis parametrów 
Wartość punktowa 

AESCULAP 
CHIFA Sp. z 

o.o. 

PUNKTY 

cena 752 673,60 50 

Możliwość zasilania przy użyciu zasilacza zewnętrznego TAK- 5 pkt.,  
NIE – 0 pkt 

TAK 5 

Masa pompy max 2 kg:  <1,5kg – 5 pkt., 
 ≥1,5kg – 2 kg – 0 pkt 

1,4 5 

Możliwość podłączenia odłączalnego nieskładanego uchwytu do 
przenoszenia i mocowania i pompy do rur pionowych i poziomych:  

TAK- 5 pkt.,  
NIE – 0 pkt 

TAK 5 

Dokładność mechaniczna ±1%:  ≤0,5% - 5pkt.,  
˃0,5 % - 1% - 0 pkt 

˂˂±0,5% 0 

Pompa zajmująca przestrzeń <3000 cm3 - 5 pkt.,  
≥ 3000 cm3 – 0 pkt 

2573 5 

Blokada tłoka strzykawki, działająca niezależnie od położenia 
głowicy napędowej 

TAK- 2,5 pkt., 
 NIE – 0 pkt 

TAK 2,5 

Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika, bez 
konieczności użycia specjalnych narzędzi oraz wykonywania 
przeglądu technicznego 

TAK- 2,5 pkt.,  
NIE – 0 pkt 

TAK 2,5 

Modułowa budowa stacji dokujących. Rozszerzenie stacji o kolejny 
moduł nie wymagające użycia specjalnych narzędzi i dodatkowych 
elementów konstrukcyjnych. 

TAK- 5 pkt.,  
NIE – 0 pkt 

TAK 5 

Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika, bez 
konieczności użycia specjalnych narzędzi oraz wykonywania 
przeglądu technicznego 

TAK- 5 pkt.,  
NIE – 0 pkt 

TAK 5 

Efektywność energetyczna – zużycie prądu przy maksymalnym 
obciążeniu (maksymalne dostępne ustawienia aparatu):  Wartość 

określona przez producenta aparatu, jednostka [W]). 
Wg normy PN-EN 60601-1:2011 lub równoważnej. 

 

Maksymalne 
dopuszczalne zużycie 

prądu 0,049 
kWh/godzinę pracy – 0 

pkt.,  
wartość najniższa  

spośród złożonych ofert 
–10 pkt. 

Pozostałe oferty 

zostaną ocenione 

proporcjonalnie tj. 

najniższe zużycie 

8W 
 
 

0,008 
kWh/godzinę 

10 
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Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako 
najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:  
 
Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl 

 
Uzasadnienie  wyboru 
 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom  określonym  w  
ustawie i specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a 
złożona oferta uzyskała  najwyższą liczbę punktów tj. 95 pkt wg oceny punktowej  dokonanej w oparciu o kryteria oceny 
określone w SIWZ  jw.) 

 
Cz. nr 17– Pompy infuzyjne – 11 szt. 

Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako 
najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:  
 
Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl 
 
Uzasadnienie  wyboru 
 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom  określonym  w  
ustawie i specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a 

prądu/ zużycie prądu 

oferty badanej/ x 10 

 
 

razem 

Jakość 35 

Cena 50 

środowisko 10 

punkty            95 

Opis parametrów 
Wartość punktowa 

AESCULAP 
CHIFA Sp. z 

o.o. 

PUNKTY 

cena 59 708,88 50 

Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub 
mmol,   z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu 
( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h)  

TAK – 20 pkt 
NIE – 0 pkt TAK 20 

Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na 
terenie szpitala   z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek 
Leków na poszczególne oddziały.  

TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 
10 

Bolus o określonej  objętości . Bolus podawany na żądanie. 
Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml  

TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 
10 

Efektywność energetyczna – zużycie prądu przy maksymalnym 
obciążeniu (maksymalne dostępne ustawienia aparatu):  Wartość 

określona przez producenta aparatu, jednostka [W]). 
Wg normy PN-EN 60601-1:2011 lub równoważnej. 

 

Maksymalne 
dopuszczalne zużycie 

prądu 0,049 
kWh/godzinę pracy – 0 

pkt.,  
wartość najniższa  

spośród złożonych ofert 
–10 pkt. 

Pozostałe oferty 

zostaną ocenione 

proporcjonalnie tj. 

najniższe zużycie 

prądu/ zużycie prądu 

oferty badanej/ x 10 

 
 

8W 
 
 

0,008 
kWh/godzinę 

10 

razem 

Jakość 40 

Cena 50 

środowisko 10 

punkty 100 
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złożona oferta uzyskała  najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt wg oceny punktowej  dokonanej w oparciu o kryteria oceny 
określone w SIWZ  jw.) 

 
Cz. nr 18–  RESPIRATOR – 2 sztuki 

 
Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako 
najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:  
 
DUTCHMED PL Sp. z o.o., ul. Szajnochy 14, 85- 738 Bydgoszcz 
 
Uzasadnienie  wyboru 
 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom  określonym  w  
ustawie i specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a 
złożona oferta uzyskała  najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt wg oceny punktowej  dokonanej w oparciu o kryteria oceny 
określone w SIWZ  jw.) 

 
Cz. nr 19–  RESPIRATOR – 7 sztuk 

 
Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako 
najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:  
 
Maquet Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa 
 
Uzasadnienie  wyboru 
 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom  określonym  w  
ustawie i specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a 
złożona oferta uzyskała  najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt wg oceny punktowej  dokonanej w oparciu o kryteria oceny 
określone w SIWZ  jw.) 

 
 
 

Opis parametrów 
Wartość punktowa 

Dutchmed PL 
Sp. z o.o. 

PUNKTY 

cena 290 952,00 50 

Automatyczna kalibracja czujnika tlenu TAK – 5 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 5 

Możliwość rozbudowy o współpracę z systemem PDMS/HIS TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 10 

Limit objętości oddechowej TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 10 

Trigger przepływowy i objętościowy TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 10 

Automatyczna regulacja składu mieszaniny oddechowej bazująca na 
pomiarze saturacji pacjenta 

TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 10 

Czujnik przepływu jednorazowy i wielorazowy TAK – 5 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 5 

razem 

Jakość 50 

Cena 50 

punkty 100 

Opis parametrów 
Wartość punktowa 

Maquet Polska 
Sp. z o.o. 

PUNKTY 

cena 942 195,24 50 

Wentylacja inwazyjna PAV (proportional assist ventilation) (przez 
rurkę intubacyjną) synchronizowana impulsami z nerwu 
przeponowego 

TAK – 15 pkt 
NIE – 0 pkt TAK 15 

Wentylacja nieinwazyjna przez maskę/kaniule nosowe 
synchronizowana impulsami z nerwu przeponowego 

TAK – 15 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 15 

Graficzna prezentacja elektrycznej aktywności przepony TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 10 

Elektroniczny mieszalnik gazów bez ogniwa tlenowego TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 10 

razem 

Jakość 50 

Cena 50 

punkty 100 
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Cz. nr 20– EEG – 1 szt. 

 
Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako 
najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:  
 
Viridian Polska Sp. z o.o., ul. Morgowa 4, 04-224 Warszawa 
 
Uzasadnienie  wyboru 
 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom  określonym  w  
ustawie i specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a 
złożona oferta uzyskała  najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt wg oceny punktowej  dokonanej w oparciu o kryteria oceny 
określone w SIWZ  jw.) 

 
Cz. nr 21– Inkubator otwarty – 5 szt. 

 
Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako 
najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:  

Opis parametrów 

Wartość punktowa 

VIRIDIAN 
Polska Sp. z 

o.o. 

PUNKTY 

cena 74 520,00 50 

Liczba kanałów EEG bipolarnych min.8 8 – 0 pkt 
>8 – 10 pkt 

10 10 

Min.1 wejście Spo2 TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 10 

Możliwość dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnału na ekran 
akwizycji, ekran przeglądania i ekrany analiz 

TAK – 5 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 5 

Możliwość dołączenia dedykowanej przeglądarki do eksportowanego 
badania EEG 

TAK – 5 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 5 

Automatyczne analizy sygnału EEG: 
- detekcja iglic i artefaktów 
- analiza komponentów niezależnych  

TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 10 

wbudowana funkcja przenoszenia badań bez konwersji pomiędzy 
oferowanym aparatem EEG, a pracującym w placówce aparatem 
EEG typu DigiTrack 

TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 10 

razem 

Jakość 50 

Cena 50 

punkty 100 

Opis parametrów 

Wartość punktowa 

GE MEDICAL 
Systems 

Polska Sp. z 
o.o 

PUNKTY 

cena 383 427,00 50 

Podstawa materacyka 
ze zintegrowaną wagą elektroniczną, z zakresem pomiaru masy 
ciała w zakresie 300-7000 g 

TAK – 5 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 5 

automatyczna i ręczna regulacja temperatury bazująca na 
pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie  min.: 35÷37,5 
°C ze skokiem 0,1°C min. 32÷41 °C z dokładnością czujnika ±0,1 °C 

 TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 10 

Opis alarmu wyświetlany bezpośrednio na ekranie bez konieczności 
wyboru opisu z pozycji menu 
 
Wyciszanie alarmu, podczas wykonywania procedur medycznych, w 
sposób bezdotykowy, realizowany wyłącznie poprzez ruch ręki w 
pobliżu czujnika ruchu  
 

TAK – 15 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 15 

Zintegrowany pomiar saturacji krwi noworodka. Precyzyjny pomiar z 

krwi tętniczej podczas ruchu pacjenta dzięki eliminacji błędnie 

zaniżającego wynik saturacji sygnału z krwi żylnej 

Eliminacja sygnału 
(wysycenia) z krwi 
żylnej – 10 pkt 
Brak możliwości – 0 pkt 

TAK 10 

Pomiar temperatury realizowany za pomocą czujników 
jednorazowego użytku z przeznaczeniem dla jednego pacjenta 

TAK – 10pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 10 

razem 

Jakość 50 

Cena 50 

punkty 100 
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GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa 
 
Uzasadnienie  wyboru 
 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom  określonym  w  
ustawie i specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a 
złożona oferta uzyskała  najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt wg oceny punktowej  dokonanej w oparciu o kryteria oceny 
określone w SIWZ  jw.) 

 
Cz. nr 22– Inkubator zamknięty – 2 sztuki 

 
Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako 
najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:  
 
DUTCHMED PL Sp. z o.o., ul. Szajnochy 14, 85- 738 Bydgoszcz 
 
Uzasadnienie  wyboru 
 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom  określonym  w  
ustawie i specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a 
złożona oferta uzyskała  najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt wg oceny punktowej  dokonanej w oparciu o kryteria oceny 
określone w SIWZ  jw.) 

 
Cz. nr 23– Inkubator zamknięty – 16 szt. 

Opis parametrów 
Wartość punktowa 

Dutchmed PL 
Sp. z o.o. 

PUNKTY 

cena 249 998,40 50 

Pokrętło regulacji kąta nachylenia materacyka dostępne z obu stron 
inkubatora bez konieczności otwierania ścianki bocznej  

TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 10 

Zamknięcia otworów pielęgnacyjnych ciche ,otwierane łokciem TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 10 

Panel sterujący z dotykowym kolorowym wyświetlaczem, służący do 
konfiguracji pracy inkubatora, oraz prezentacji mierzonych 
parametrów z możliwością regulacji wysokości oraz kąta nachylenia 

TAK – 5 pkt 
NIE – 0 pkt TAK 5 

W panelu sterującym z dotykowym wyświetlaczem moduł z 
możliwością pomiaru Spo2 oraz tętna 

TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 10 

Funkcja wyświetlania informacji o konieczności wymiany filtra 
elektrostatycznego 

TAK – 5pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 5 

Efektywność energetyczna – zużycie prądu przy maksymalnym 
obciążeniu (maksymalne dostępne ustawienia aparatu):  Wartość 

określona przez producenta aparatu, jednostka [W]). 
Wg normy PN-EN 60601-1:2011 lub równoważnej. 

 

Maksymalne 
dopuszczalne zużycie 

prądu 0,39 
kWh/godzinę pracy – 0 

pkt.,  
wartość najniższa z 

pośród złożonych ofert 
–10 pkt. 

Pozostałe oferty 

zostaną ocenione 

proporcjonalnie tj. 

najniższe zużycie 

prądu/ zużycie prądu 

oferty badanej/ x 10 

 
 

390W 
0,390 

kWh/godzinę 
 

10 

razem 

Jakość 40 

Cena 50 

środowisko 10 

punkty 100 

Opis parametrów 

Wartość punktowa 

GE MEDICAL 
Systems 

Polska Sp. z 
o.o 

PUNKTY 

cena 1 918 512,00 50 
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Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako 
najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:  
 
GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa 
 
Uzasadnienie  wyboru 
 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom  określonym  w  
ustawie i specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a 
złożona oferta uzyskała  najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt wg oceny punktowej  dokonanej w oparciu o kryteria oceny 
określone w SIWZ  jw.) 

 
Cz. nr 24– Respirator transportowy – 1 sztuka 

Możliwość uniesienia kopuły za dotknięciem jednego przycisku w 
czasie nie dłuższym niż 10 s w sytuacjach krytycznych dla 
noworodka. 

TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 
 

10 

Podstawa materacyka obrotowa (obrót 360º) TAK – 5 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 
 

5 

materacyk ze znacznikami pozycji kasety TAK – 5 pkt 
NIE – 0 pkt  

TAK 
 

5 

System bezdotykowego wyciszania alarmów TAK – 5 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 
 

5 

Automatyczne ustawienie parametrów inkubatora  (zakres 
temperatury) na podstawie wprowadzonych parametrów życiowych 
noworodka 

TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 
 

10 

Pomiar temperatury realizowany za pomocą czujników 
jednorazowego użytku z przeznaczeniem dla jednego pacjenta 

TAK – 5 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 
 

5 

Efektywność energetyczna – zużycie prądu przy maksymalnym 
obciążeniu (maksymalne dostępne ustawienia aparatu):  Wartość 

określona przez producenta aparatu, jednostka [W]). 
Wg normy PN-EN 60601-1:2011 lub równoważnej. 

 

Maksymalne 
dopuszczalne zużycie 

prądu 0,39 
kWh/godzinę pracy – 0 

pkt.,  
wartość najniższa z 

pośród złożonych ofert 
–10 pkt. 

Pozostałe oferty 

zostaną ocenione 

proporcjonalnie tj. 

najniższe zużycie 

prądu/ zużycie prądu 

oferty badanej/ x 10 

 
 

385W 
0,385  

kWh/godzinę 
pracy 

10 

razem 

Jakość 40 

Cena 50 

środowisko 10 

punkty 100 

Opis parametrów 
Wartość punktowa 

Dutchmed PL 
Sp. z o.o. 

PUNKTY 

cena 95 990,40 50 

NCPAP zmiennoprzepływowy 2-13 cmH2O (bezpośrednia regulacja 
wartości ciśnienia) 

TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 10 

Możliwość przyszłej rozbudowy o funkcję automatycznej regulacji 
FiO2 

TAK – 5pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 
5 

Niezależna regulacja przepływu wdechowego i wydechowego 
TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 
10 

Funkcja preoksygenacji regulowana w zakresie od 23-100%  
TAK – 5pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 
5 

Możliwość zapisu historii alarmów na zewnętrznej pamięci USB 
TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 
10 

Możliwość porównania pętli zapisanych w różnym czasie 
TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 
10 

razem 
Jakość 50 

Cena 50 
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Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako 
najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:  
 
DUTCHMED PL Sp. z o.o., ul. Szajnochy 14, 85- 738 Bydgoszcz 
 
Uzasadnienie  wyboru 
 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom  określonym  w  
ustawie i specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a 
złożona oferta uzyskała  najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt wg oceny punktowej  dokonanej w oparciu o kryteria oceny 
określone w SIWZ  jw.) 

 
Cz. nr 25– Zestaw do transportu wewnętrznego – 1 szt. 

 
Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako 
najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:  
 
GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa 
 
Uzasadnienie  wyboru 
 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom  określonym  w  
ustawie i specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a 
złożona oferta uzyskała  najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt wg oceny punktowej  dokonanej w oparciu o kryteria oceny 
określone w SIWZ  jw.) 

 
Cz. nr 26– echokardiograf – 1 szt. 

punkty 100 

Opis parametrów 

Wartość punktowa 

GE MEDICAL  
Systems 

Polska Sp. z 
o.o 

PUNKTY 

cena 47 734,92 50 

Przełącznik nożny, służący do kotwiczenia stacji dokującej do 
inkubatora. Sygnalizacja wizualna prawidłowości kotwiczenia 
przewożonego inkubatora 

TAK – 15 pkt 
NIE – 0 pkt TAK 15 

Wskaźniki naładowania baterii i alarm niskiego poziomu 
naładowania 

TAK – 25 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 25 

Sygnalizator przeciążenia stacji dokującej (podłączenia zbyt dużej 
ilości urządzeń) 

TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 10 

razem 

Jakość 50 

Cena 50 

punkty 100 

Opis parametrów 
Wartość punktowa 

MEDINCO 
POLSKA Sp. z 

o.o. Sp. k  

PUNKTY 

cena 179 000,00 50 

Panel dotykowy  wspomagający obsługę aparatu z wyświetlanymi 
przyciskami funkcyjnymi min. 10,4” 

10,4” – 0 pkt 
>10,4” – 10 pkt 

12’’ 10 

 
Tryb jednoczesnego wyświetlania na ekranie dwóch obrazów w 
czasie rzeczywistym, typu B+B/CD 

TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 10 

Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – 
koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w 
zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu 

TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 10 

Głowica  sektorowa   do badań kardiologicznych noworodka  
Kąt pola skanowania min.  100o 

100o  – 0 pkt 
>100o  - 5 pkt 

105 5 

Głowica  sektorowa   do badań kardiologicznych noworodka 
Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/cw-doppler) w 
czasie rzeczywistym 

TAK – 5 pkt 
NIE – 0 pkt TAK 5 

Głowica  sektorowa  pediatryczna do badań 
kardiologicznych  
Kąt pola skanowania min.  110o 

110o  – 0 pkt 
>100o  - 5 pkt 115 5 

Głowica  sektorowa  pediatryczna do badań 
kardiologicznych  

TAK – 5 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 5 
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Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako 
najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:  
 
Medinco Polska Sp. z o.o. Sp. K. , ul. Sarmacka 5/31, 02-972 Warszawa 
 
Uzasadnienie  wyboru 
 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom  określonym  w  
ustawie i specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a 
złożona oferta uzyskała  najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt wg oceny punktowej  dokonanej w oparciu o kryteria 
oceny określone w SIWZ  jw.) 
 

Cz. nr 28– laktator – 11 szt. 

 
Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako 
najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:  
 

konsorcjum firm Medela Polska Sp. z o.o. - Lider konsorcjum ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D,01-531Warszawa z 
Nettle S.A.- uczestnik konsorcjum ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław 
 
Uzasadnienie  wyboru 
 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom  określonym  w  
ustawie i specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a 
złożona oferta uzyskała  najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt wg oceny punktowej  dokonanej w oparciu o kryteria oceny 
określone w SIWZ  jw.) 

Cz. nr 29– bilirubinometr– 2 szt. 

Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/cw-doppler) w 
czasie rzeczywistym 

razem 

Jakość 50 

Cena 50 

punkty 100 

Opis parametrów 

Wartość punktowa 

Medela 
Polska Sp. z 
o.o.  Nettle 

S.A 

PUNKTY 

cena 62 893,79 50 

Wyświetlacz LCD TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 10 

Rytm pracy naśladujący rytm ssania niemowlęcia TAK – 15 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 15 

Płynna regulacja siły ssania TAK – 15 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 15 

Masa max. 3 kg z uchwytem do przenoszenia TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 10 

Wyświetlacz LCD TAK – 20 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 20 

Rytm pracy naśladujący rytm ssania niemowlęcia TAK – 15 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 15 

Płynna regulacja siły ssania TAK – 15 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 15 

razem 

Jakość 50 

Cena 50 

punkty 100 

Opis parametrów 

Wartość punktowa 

VIRIDIAN 
Polska Sp. z 

o.o 

PUNKTY 

cena 41 904,00 50 

Masa bilirubinometru ręcznego (z zestawem akumulatorów): max 
300g  
 

TAK – 20 pkt 
NIE – 0 pkt TAK 20 

Żarówka: wolframowa, czas użytkowania  
min. 25 000 pomiarów 

≥30 000  – 20 pkt 
˂30 000 – 0 pkt 

30 000   20 

Możliwość podłączenia bilirubinometru do informatycznego systemu TAK – 10 pkt TAK 10 
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Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako 
najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:  
 
Viridian Polska Sp. z o.o., ul. Morgowa 4, 04-224 Warszawa 
 
Uzasadnienie  wyboru 
 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom  określonym  w  
ustawie i specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a 
złożona oferta uzyskała  najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt wg oceny punktowej  dokonanej w oparciu o kryteria oceny 
określone w SIWZ  jw.) 

 
Cz. nr 30– Kapnograf przezskórny 1 szt. 

 
Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako 
najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:  
 
Radiometer Sp. z o.o. ul. Kolejowa 5/7 , 01-217 Warszawa  
 
Uzasadnienie  wyboru 
 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom  określonym  w  
ustawie i specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a 
złożona oferta uzyskała  najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt wg oceny punktowej  dokonanej w oparciu o kryteria oceny 
określone w SIWZ  jw.) 

 
Cz. nr 31– RESPIRATOR – 2 sztuki 

 
Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako 
najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:  

szpitalnego (protokół HL7) NIE – 0 pkt 

razem 

Jakość 50 

Cena 50 

punkty 100 

Opis parametrów 
Wartość punktowa 

Radiometer 
Sp. z o. o 

PUNKTY 

cena 50 760,00 50 

Możliwość archiwizacji mierzonych parametrów w pamięci 
wewnętrznej (min. 72 h) oraz eksportu danych na komputer lub 
USB 

TAK – 15 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 15 

Łączność: połączenie sieciowe: sieć Ethernet 10/100 i port RS232 TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 10 

Przeglądanie trendów na ekranie. TAK – 15 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 15 

Kalibracja automatyczna. TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 10 

razem 

Jakość 50 

Cena 50 

punkty 100 

Opis parametrów 
Wartość punktowa 

Maquet Polska  
Sp. z o.o 

PUNKTY 

cena 268 002,00 50 

Wentylacja inwazyjna PAV (proportional assist ventilation) (przez 
rurkę intubacyjną) synchronizowana impulsami z nerwu 
przeponowego 

TAK – 15 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 15 

Wentylacja nieinwazyjna przez maskę/kaniule nosowe 
synchronizowana impulsami z nerwu przeponowego 

TAK – 15pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 15 

Graficzna prezentacja elektrycznej aktywności przepony TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 10 

Elektroniczny mieszalnik gazów bez ogniwa tlenowego TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 10 

razem 

Jakość 50 

Cena 50 

punkty 100 
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Maquet Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa 
 
Uzasadnienie  wyboru 
 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom  określonym  w  
ustawie i specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a 
złożona oferta uzyskała  najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt wg oceny punktowej  dokonanej w oparciu o kryteria oceny 
określone w SIWZ  jw.) 

Cz. nr 32– RESPIRATOR – 1 sztuki 

 
Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako 
najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:  
 
Maquet Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa 

 
Uzasadnienie  wyboru 
 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom  określonym  w  
ustawie i specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a 
złożona oferta uzyskała  najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt wg oceny punktowej  dokonanej w oparciu o kryteria oceny 
określone w SIWZ  jw.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 

Opis parametrów 
Wartość punktowa 

Maquet Polska  
Sp. z o.o 

PUNKTY 

cena 134 001,00 50 

Wentylacja inwazyjna PAV (proportional assist ventilation) (przez 
rurkę intubacyjną) synchronizowana impulsami z nerwu 
przeponowego 

TAK – 15 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 15 

Wentylacja nieinwazyjna przez maskę/kaniule nosowe 
synchronizowana impulsami z nerwu przeponowego 

TAK – 15 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 15 

Graficzna prezentacja elektrycznej aktywności przepony TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 10 

Elektroniczny mieszalnik gazów bez ogniwa tlenowego TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

TAK 10 

razem 

Jakość 50 

Cena 50 

punkty 100 


