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         Poznań, dnia 25/05/2018 roku 

Oznaczenie sprawy: PN – 52/17 

Dz.Z.P.52/98/18 

 
 
dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego w ramach 

projektu pt. „Wsparcie oddziałów GPSK UM w zakresie wymiany sprzętu i wyposażenia niezbędnego do 
diagnostyki i leczenia chirurgicznego nowotworów narządów rodnych kobiety” na dostawę sprzętu w celu 
doposażenia bloku operacyjnego 

 

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 1 – Morcelator – 3 szt.  

 
Do przedmiotowego postępowania zostały złożone dwie oferty. Po dokonaniu oceny ofert w oparciu o kryteria określone 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:  
 
IMS Innovative Medical Solutions Bednarczyk Nowak Sp. J, ul. Kamiennogórska 22, 60-179 Poznań 
 
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. 
 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp dokonał odrzucenia oferty 
Wykonawcy BOWA International Sp. z o.o. Sp. k, Złotkowo, ul. Obornicka 10, 62 – 002 Suchy Las, ponieważ jej treść nie 
odpowiada treści SIWZ. 

 

Cz. nr 2 – Generator 3 szt.  
 
Do przedmiotowego postępowania zostały złożone dwie oferty. Po dokonaniu oceny ofert w oparciu o kryteria określone 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:  
 
ERBE Polska Sp. z o.o., Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8, 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. 
 

Opis parametrów Wartość punktowa IMS PUNKTY 

cena 182 201,27 60 
Minimum 4 tryby pracy urządzenia aktywowanych 

na panelu głównym urządzenia z możliwością 
płynnej regulacji za pomocą przycisków 

od 1 do 4 trybów – 0 pkt., 
5 i więcej – 10 pkt. 

 
8 10 

Funkcja bezpiecznej fiksacji noża TAK - 10 pkt., NIE – 0 pkt Tak  10 

Jednostka sterująca wyposażona w przyciski na 
panelu przednim z opcją podświetlania podczas 

aktywacji 
TAK- 10 pkt., NIE – 0 pkt. Tak  10 

Efektywność energetyczna Zużycie prądu 60 W 10 

razem  

40 

60 

10 

100 
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp dokonał odrzucenia oferty 
Wykonawcy BOWA International Sp. z o.o. Sp. k, Złotkowo, ul. Obornicka 10, 62 – 002 Suchy Las, ponieważ jej treść nie 
odpowiada treści SIWZ. 

 

 
Cz. nr 5 Kolumna 3D – 1 szt.  

 
Do przedmiotowego postępowania zostały złożone dwie oferty. Po dokonaniu oceny ofert w oparciu o kryteria określone 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:  
 
MEDIM Sp. z o.o., Ul. Puławska 45B, 05 – 500 Piaseczno  
 
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. 91,82 pkt wg oceny punktowej  dokonanej w oparciu o kryteria 
oceny określone w SIWZ. 
 
Ponadto, do przedmiotowej części zamówienia niepodlegające odrzuceniu oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

1) OLYMPUS Polska Sp. z o.o., ul. Suwak 3, 02  - 676 Warszawa 
 

Opis parametrów Wartość punktowa ERBE PUNKTY 

cena 118 039,68 60 
Gniazda podłączeniowe wymienne, możliwość 
konfiguracji rodzaju i ilości gniazd 
podłączeniowych 

TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt TAK 10 

Wskaźnik mocy obrazujący w czasie rzeczywistym 
poziom aktualnie wykorzystywanej mocy przy 
cięciu i koagulacji 

TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt TAK 10 

Możliwość integracji dodatkowych urządzeń 
chirurgicznych: odsysacz dymu, przystawka 
argonowa, neurotest, pompa płucząca, nóż wodny  

wszystkie wymienione – 5 pkt.  
Tylko wybrane – 0 pkt 

6 5 

Możliwość zmiany kompletu nastaw za pomocą 
włącznika nożnego oraz rozdzielania przycisków 
między gniazdami 

TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt. TAK 5 

Efektywność energetyczna Zużycie prądu 500 W 10 

razem  

30 

60 

10 

100 

Opis parametrów 
Wartość punktowa 

OLYMPUS Polska 
Sp. z o.o. 

PUNKTY MEDIM Sp. z 
o. 

PUNKTY 

cena 438 249,86 59,22 432 518,97 60 

Źródło światła LED lub 
Xenon min 300W - w 
zestawie. 

Źródło światła LED z 4 
diodami – 10 pkt  

Z 2 diodami - 5 pkt  
Z 1 diodą – 0 pkt 

4 10 xenon 0 

Możliwość podłączenia 
endoskopu 3D o średnicy 
poniżej 5 mm. 

TAK – 3 pkt 
NIE – 0 pkt 

NIE 0 TAK 3 

Możliwość jednoczasowego 
podłączenia i wyświetlania 
obrazu z dwóch źródeł – 
wideolaparoskopu i głowicy 
kamery endoskopowej na 
jednym monitorze np. przy 
zabiegu laparoskopowo- 
histeroskopowym 

Tak – 5 pkt 
Nie - 0 pkt 

NIE 0 TAK 5 

Możliwość ochrony danych 
hasłem 

Tak – 7 pkt 
Nie – 0 pkt 

TAK 7 TAK 7 

Co najmniej 2 stopnie lub 
rodzaje filtra eliminującego 
efekt “siatki” wynikający z 
podłączenia głowicy kamery 

2 stopnie lub rodzaje – 
5 pkt  

1 stopień lub rodzaj- 0 
pkt 

2 5 2 5 
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Cz. nr 10 Zestawy narzędzi laparoskopowych – 10  szt.  

 
Do przedmiotowego postępowania została złożona jedna oferta. Po dokonaniu oceny ofert w oparciu o kryteria określone 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:  
 
MEDIM Sp. z o.o., Ul. Puławska 45B, 05 – 500 Piaseczno  
 
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. 
 

i endoskopu giętkiego lub 
półsztywnego 

Możliwość jednoczesnego 
wyświetlania obrazu z 
włączoną funkcją 
obrazowania eliminującą 
kolor czerwony oraz obrazu 
standardowego w podziale 
ekranu na dwie równe części 
na jednym monitorze 
operacyjnym 

Tak – 5 pkt 
Nie – 0 pkt 

NIE 0 TAK 5 

kompatybilna z technologią 
optyczno-cyfrową blokującą 
pasmo czerwone w widmie 
światła białego celem 
diagnostyki unaczynienia 

Tak – 5 pkt 
Nie – 0 pkt 

TAK 5 NIE 0 

2 tryby insuflacji 
3 lub więcej trybów - 10 

pkt  
2 tryby – 0 pkt 

3 10 3 10 

Zestaw drenu płuczącego do 
laparoskopii – 2 szt. 

Dreny wielorazowego 
użytku bez czytnika 

użyć i bez ograniczenia 
ilości użyć – 5 pkt  

Dreny z ograniczeniem 
ilości użyć - 0 pkt 

NIE 0 TAK 5 

Efektywność energetyczna Zużycie prądu 

100 
400 
55 

Sr. 185 W 
 

6,39 

88,8 
186 
80 

Śr. 118,27 W 

 

10 

razem 

Jakość 20,19 

 

21,82 

Cena 59,22 60 

środowisko 6,39 10 

punkty 85,80 91,82 

Opis parametrów Wartość punktowa MEDIM Sp. z o.o. PUNKTY 

cena 524 967,48 50 
Imadło laparoskopowe, średnica: 5 mm, 
długość: 430 mm, uchwyt: prosty, przycisk zwolnienia zapinki z 
lewej strony, z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy 
bez zapinki,  
- bransze: zakrzywione w prawo, z wkładką z węglika wolframu, 
(po 1 szt. w 5 zestawach) 

Wkładka z węglika 
wolframu: TAK – 10 
pkt., NIE – 0 pkt. 

TAK 10 

Zestaw do odcięcia trzonu macicy, składająca się z 3 elementów: 
- rączki, 
- tubusu o średnicy 5 mm i długości 30 cm 
- pętli jednorazowej monopolarnej (2szt.) 
Całość (zestaw) - 1 szt. 

Dodatkowy zestaw do 
odcięcia trzonu macicy 

bipolarny – 15 pkt., brak 
– 0 pkt. 

TAK 15 

Kleszcze laparoskopowe chwytające, średnica: 10 mm, długość: 
350 - 360 mm, rozbieralne na: tubus, wkład branszy, uchwyt, 
- bransze: typu „Pazury” z ostrymi ząbkami 2 x 3, jedna bransza 
ruchoma 
- uchwyt: metalowy z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu 
branszy 

Narzędzie wyposażone 
w przyłącze do 

przepłukiwania: TAK – 
15 pkt., Nie – 0 pkt. 

TAK 15 
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Cz. nr 11 Histeroskopy diagnostyczne – 6 szt.  
 

Do przedmiotowego postępowania została złożona jedna oferta. Po dokonaniu oceny ofert w oparciu o kryteria określone 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:  
 
IMS Innovative Medical Solutions Bednarczyk Nowak Sp. J, ul. Kamiennogórska 22, 60-179 Poznań 
 
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. 
 

 
Cz. nr 12 Resektoskopy – 6 szt.  

 
Do przedmiotowego postępowania została złożona jedna oferta. Po dokonaniu oceny ofert w oparciu o kryteria określone 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:  

 
IMS Innovative Medical Solutions Bednarczyk Nowak Sp. J, ul. Kamiennogórska 22, 60-179 Poznań 
 
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. 
 

- 1 szt. 

Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania 
instrumentów laparoskopowych, wyposażony w wyjmowaną 
podstawkę  instrumentową z uchwytami silikonowymi dla min. 11 
instrumentów o śr. 2,5 - 10 mm oraz mały pojemnik na drobne 
akcesoria; pokrywa kontenera perforowana, przeźroczysta, dno 
kontenera perforowane - 1 szt. 

Ilość uchwytów na 
instrumenty: 
= 11 - 0 pkt. 
>11 - 10 pkt. 

12 10 

razem jakość 50 

cena 50 

punkty 100 

Opis parametrów Wartość punktowa IMS PUNKTY 

cena 128 576,74 50 

Długość optyki min. 300 mm, max 310 mm 
≤ 300mm - 0 pkt., 301 

– 310 mm - 10 pkt. 
302 10 

Światłowód medyczny wyposażony w adaptery do oferowanej 
w zestawie optyki, śr. 3,5 mm, dł. min. 2,5m 

Dł. ˃ 3m - 10 pkt., 
Dł. 2,5 - 3 m- 0 pkt. 

3,5  10 

Kodowanie kolorystyczne optyki histeroskopowej dające 
informację dla zespołu operacyjnego z jakim kątem patrzenia 
optyki ma do czynienia, niezależnie od opisu na korpusie 
urządzenia ( niewidocznego dla zespołu operacyjnego po 
założeniu na optykę osłonowego rękawa sterylnego):  

TAK – 30 pkt.,  
NIE – 0 pkt 

Tak  30 

razem jakość 50 

cena 50 

punkty 100 

Opis parametrów Wartość punktowa IMS PUNKTY 

cena 126 861,42 50 

Długość optyki min. 300 mm, max. 310 mm 
≤ 300mm - 0 pkt., 301 

– 310 mm - 10 pkt. 
302 10 

Światłowód medyczny wyposażony w adaptery do oferowanej 
w zestawie optyki, śr. 3,5 mm, dł. min. 2,5m 

Dł. ˃ 3m - 10 pkt., 
Dł. 2,5 - 3 m- 0 pkt. 

3,5  10 

Kodowanie kolorystyczne optyki dające informację dla zespołu 
operacyjnego z jakim kątem patrzenia optyki ma do czynienia, 
niezależnie od opisu na korpusie urządzenia ( niewidocznego 
dla zespołu operacyjnego po założeniu na optykę osłonowego 

TAK – 30 pkt., NIE – 0 
pkt 

Tak  30 
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Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 

rękawa sterylnego)  

razem jakość 50 

cena 50 

punkty 100 


