
Zwoleń, dnia 19.08.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na 

 “Dostawę i instalację  tomografu komputerowego w zabudowie kontenerowej dla

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu” 

w ramach projektu pn.: 

“Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się

koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

(znak sprawy: SPZZOZ.NE.III.ZM-8/21)

Postępowanie jest  prowadzone na podstawie  art.  6a.  1.  ustawy z  dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych

rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z poźn zm.)

W terminie do dnia 18.08.2021 r.  do godz.  0900 wpłynęła 1 oferta na  “Dostawę i  instalację tomografu

komputerowego  w  zabudowie  kontenerowej  dla  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów  Opieki

Zdrowotnej w Zwoleniu” złożona przez:

Siemens Healthcare Sp. z o.o.
Żupnicza 11
03-821 Warszawa, Poland
e-mail: dzp.pl@siemens-healthineers.com
tel: 602187636

Cena łączna netto za całość oferty: 1 842 875,44 PLN 

Cena łączna brutto za całość oferty: 2 093 518,57 PLN 

Podatek Vat: 250 643,13 PLN

Okres gwarancji: 36 miesięcy 

Parametry techniczne: 150 pkt 

mailto:dzp.pl@siemens-healthineers.com


Oferta została oceniona przez Zamawiającego w oparciu 

o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp. Kryterium Waga

1. Cena 70%

2. Parametry techniczne 15%

3. Okres gwarancji 15%

Dla  powyższych  kryteriów oceny  ofert,  Zamawiający  obliczał  wartość  punktową oferty  (zaokrągloną  do

dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujący wzór:

W = C + P + G

gdzie:
W- ocena punktowa przyznana badanej ofercie
C – ilość przyznanych punktów w kryterium cena 
P – ilość przyznanych punktów w kryterium jakość
G – ilość przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji

1) WARTOŚĆ PUNKTOWA ZA KRYTERIUM "CENA" - RANGA 70 JEST WYLICZONA WG. WZORU :

                Cmin
C =   --------------    x    70 pkt

                      Cb
Gdzie : 
C - wartość punktowa dla oferowanej ceny 
Cmin - najniższa cena brutto spośród ofert 
Cb - cena brutto badanej oferty  
Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą cenę otrzyma 70 pkt. Inni Wykonawcy odpowiednio mniej, 
stosownie do w / w wzoru.
Wartość punktowa kryterium "CENY" wynosi od 0 do 70 pkt.  

2) WARTOŚĆ PUNKTOWA  KRYTERIUM " PARAMETRY TECHNICZNE" - RANGA  15 JEST WYLICZONA WG 

WZORU :

                 Pc of
Pc =     ----------------   x   15 pkt 

               Pc max



Gdzie : 
Pc  - całkowita wartość punktowa za kryterium – parametry techniczne
Pc of - suma punktów uzyskanych przez oferenta z parametrów ocenianych
Pc max - maksymalna suma punktów możliwa do uzyskania z parametrów ocenianych czyli 150 pkt.
15 - ranga – wartość punktowa za to kryterium 

3) PUNKTY ZA KRYTERIUM “OKRES GWARANCJI” PRZYZNANE ZOSTANĄ WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO WZORU: 

24 miesiące gwarancji – 0 pkt
36 miesięcy gwarancji – 5 pkt
48 miesięcy gwarancji i więcej – 10 pkt

Oferta Siemens Healthcare Sp. z o.o. została oceniona następująco:

Cena łączna brutto za całość oferty: 2 093 518,57 PLN  (293518,57/293518,57*70) = 70 pkt

Okres gwarancji: 36 miesięcy = 5 pkt

Parametry techniczne: 150 pkt – (150/150*15) =15 pkt

Ł  ączna liczba uzyskanych punktów – 90 pkt  

Informujemy, że z wyżej wymienionym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na “Dostawę i instalację  

tomografu komputerowego w zabudowie kontenerowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu”. 
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