
 
 

 
Wasze pismo z dnia Znak Nasz znak Data 

  AEZ/362/420/2020/MFD  19.03.2020 r. 

 

 Wykonawcy biorąc udział  

 w postępowaniu S-022/2020 

Zawiadomienie o wyniku postępowania  

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 tj.) zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet 

Medyczny, Zamawiający w postępowaniu pod nazwą Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby 

jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety, znak 

sprawy: AEZ/S-022/2020, zawiadamia o dokonaniu wyboru najkorzystniejszych ofert w 

Pakietach 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 oraz o unieważnieniu postępowania w Pakietach 2, 3, 10  . 

1. Zamówienie publiczne w Pakiecie 1: Dostawa aparatu EKG na wózku na potrzeby Katedry 

Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM., zostanie udzielone Wykonawcy: 

FARUM Sp. z o.o. 

ul. Jagiellońska 74 

03-301 Warszawa 

Cena oferty 4.530,60 zł (słownie: cztery tysiące pięćset trzydzieści złotych 60/100).  

Oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryterium oceny ofert (cena 95, gwarancja 5) – 

100,00 pkt. 

Oferty zostały złożone przez: 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba, albo adres zamieszkania  

i adres Wykonawcy 

5 

TRIMED Sp. z o.o.  

ul. Radzikowskiego 126/14 

31-315 Kraków 

9 

FARUM Sp. z o.o. 

ul. Jagiellońska 74 

03-301 Warszawa 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:  

Numer 

oferty 

Nazwa (firma), albo imię i 

nazwisko, siedziba, albo adres 

zamieszkania i adres Wykonawcy 

Liczba pkt w 

kryterium: 

cena –  max. 

95 pkt 

Liczba pkt w 

kryterium: 

gwarancja –  max. 

5 pkt 

Razem 

9 

FARUM Sp. z o.o. 

ul. Jagiellońska 74 

03-301 Warszawa 

95,00 5,00 100,00 

5 

TRIMED Sp. z o.o.  

ul. Radzikowskiego 126/14 

31-315 Kraków 

74,21 0,00 74,21 
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2. Postępowanie w Pakiecie 2: Dostawa systemu monitorowania elektrokardiograficznego do 

wykrywania migotania przedsionków na potrzeby Zakładu Kardiologii Sportowej i Nieinwazyjnej 

Diagnostyki Kardiologicznej WUM zostaje unieważnione z powodu: 

Cena brutto (3.745,00 zł) jedynej oferty złożonej w postępowaniu przez: 

Step2Health Sp. z o.o. 

ul. Kazimierza Wielkiego 53/13 

64-920 Piła:  

przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

(3.000,00 zł). 

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy. 

3. Postępowanie w Pakiecie 3: Dostawa rejestratora EKG na potrzeby I Katedry i Kliniki 

Kardiologii WUM oraz w Pakiecie 10: Dostawa dopplera naczyniowego oraz detektorów przepływu 

krwi na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń WUM zostaje 

unieważnione z powodu: 

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty. 

Podstawa prawna unieważnienia 

Art.93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Zamówienie publiczne w Pakiecie 4: Dostawa rejestratora ABP do ambulatoryjnego pomiaru 

ciśnienia tętniczego na potrzeby Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM, zostanie 

udzielone Wykonawcy: 

Reynolds Medical Diagnostyka Kardiologiczna Sp. z o.o. 

ul. Renesansowa 5A 

01-905 Warszawa 

Cena oferty 24.435,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta trzydzieści pięć złotych 

00/100).  

Oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryterium oceny ofert (cena 95, gwarancja 5) – 

95,00 pkt. 

Oferty zostały złożone przez: 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba, albo adres zamieszkania  

i adres Wykonawcy 

1 

Reynolds Medical Diagnostyka Kardiologiczna Sp. z o.o. 

ul. Renesansowa 5A 

01-905 Warszawa 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:  

Numer 

oferty 

Nazwa (firma), albo imię i 

nazwisko, siedziba, albo adres 

zamieszkania i adres Wykonawcy 

Liczba pkt w 

kryterium: 

cena –  max. 

95 pkt 

Liczba pkt w 

kryterium: 

gwarancja –  max. 

5 pkt 

Razem 

1 

Reynolds Medical Diagnostyka 

Kardiologiczna Sp. z o.o. 

ul. Renesansowa 5A 

01-905 Warszawa 

95,00 0,00 95,00 
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5. Zamówienie publiczne w Pakiecie 5: Dostawa aparatu do badań bezdechu podczas snu na 

potrzeby Kliniki Otorynolaryngologii WUM, zostanie udzielone Wykonawcy: 

Medisoft Piotr Walerjan 

ul. Dominikańska 9 bud. 2 lok. 138 

02-738 Warszawa 

Cena oferty 18.900,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100).  

Oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryterium oceny ofert (cena 95, gwarancja 5) – 

95,00 pkt. 

Oferty zostały złożone przez: 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba, albo adres zamieszkania  

i adres Wykonawcy 

6 

Medisoft Piotr Walerjan 

ul. Dominikańska 9 bud. 2 lok. 138 

02-738 Warszawa 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:  

Numer 

oferty 

Nazwa (firma), albo imię i 

nazwisko, siedziba, albo adres 

zamieszkania i adres Wykonawcy 

Liczba pkt w 

kryterium: 

cena –  max. 

95 pkt 

Liczba pkt w 

kryterium: 

gwarancja –  max. 

5 pkt 

Razem 

6 

Medisoft Piotr Walerjan 

ul. Dominikańska 9 bud. 2  

lok. 138 

02-738 Warszawa 

95,00 0,00 95,00 

6. Zamówienie publiczne w Pakiecie 6: Dostawa histeroskopu diagnostycznego na potrzeby I 

Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM, zostanie udzielone Wykonawcy: 

MEDIM Sp. z o.o. 

ul. Puławska 45B 

05-500 Piaseczno 

Cena oferty 16.835,49 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych 49/100).  

Oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryterium oceny ofert (cena 95, gwarancja 5) – 

100,00 pkt. 

Oferty zostały złożone przez: 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba, albo adres zamieszkania  

i adres Wykonawcy 

7 

MEDIM Sp. z o.o. 

ul. Puławska 45B 

05-500 Piaseczno 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:  

Numer 

oferty 

Nazwa (firma), albo imię i 

nazwisko, siedziba, albo adres 

Liczba pkt w 

kryterium: 

Liczba pkt w 

kryterium: 
Razem 
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zamieszkania i adres Wykonawcy cena –  max. 

95 pkt 

gwarancja –  max. 

5 pkt 

7 

MEDIM Sp. z o.o. 

ul. Puławska 45B 

05-500 Piaseczno 

95,00 5,00 100,00 

7. Zamówienie publiczne w Pakiecie 7: Dostawa fetoskopu na potrzeby I Kliniki Położnictwa i 

Ginekologii WUM, zostanie udzielone Wykonawcy: 

MEDIM Sp. z o.o. 

ul. Puławska 45B 

05-500 Piaseczno 

Cena oferty 35.579,10 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 

10/100).  

Oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryterium oceny ofert (cena 95, gwarancja 5) – 

100,00 pkt. 

Oferty zostały złożone przez: 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba, albo adres zamieszkania  

i adres Wykonawcy 

7 

MEDIM Sp. z o.o. 

ul. Puławska 45B 

05-500 Piaseczno 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:  

Numer 

oferty 

Nazwa (firma), albo imię i 

nazwisko, siedziba, albo adres 

zamieszkania i adres Wykonawcy 

Liczba pkt w 

kryterium: 

cena –  max. 

95 pkt 

Liczba pkt w 

kryterium: 

gwarancja –  max. 

5 pkt 

Razem 

7 

MEDIM Sp. z o.o. 

ul. Puławska 45B 

05-500 Piaseczno 

95,00 5,00 100,00 

8. Zamówienie publiczne w Pakiecie 8: Dostawa mierników siły mięśni oraz tlenku węgla w 

wydychanym powietrzu na potrzeby Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej WUM,  

zostanie udzielone Wykonawcy: 

Medicom Sp. z o.o. 

ul. M. Skłodowskiej – Curie 34 

41-819 Zabrze 

Cena oferty 7.857,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100).  

Oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryterium oceny ofert (cena 95, gwarancja 5) – 

95,00 pkt. 

Oferty zostały złożone przez: 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba, albo adres zamieszkania  

i adres Wykonawcy 
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8 

Medicom Sp. z o.o. 

ul. M. Skłodowskiej – Curie 34 

41-819 Zabrze 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:  

Numer 

oferty 

Nazwa (firma), albo imię i 

nazwisko, siedziba, albo adres 

zamieszkania i adres Wykonawcy 

Liczba pkt w 

kryterium: 

cena –  max. 

95 pkt 

Liczba pkt w 

kryterium: 

gwarancja –  max. 

5 pkt 

Razem 

8 

Medicom Sp. z o.o. 

ul. M. Skłodowskiej – Curie 34 

41-819 Zabrze 

95,00 0,00 95,00 

9. Zamówienie publiczne w Pakiecie 9: Dostawa mierników siły mięśni oraz tlenku węgla w 

wydychanym powietrzu na potrzeby Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej WUM, 

zostanie udzielone Wykonawcy: 

PRO VITA Polska sp. z o.o. sp. komandytowa 

ul. Parafialna 1 

47-100 Strzelce Opolskie  

Cena oferty 2.850,12 zł (słownie: dwa tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 12/100).  

Oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryterium oceny ofert (cena 95, gwarancja 5) – 

95,00 pkt. 

Oferty zostały złożone przez: 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba, albo adres zamieszkania  

i adres Wykonawcy 

10 

PRO VITA Polska sp. z o.o. sp. komandytowa 

ul. Parafialna 1 

47-100 Strzelce Opolskie 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:  

Numer 

oferty 

Nazwa (firma), albo imię i 

nazwisko, siedziba, albo adres 

zamieszkania i adres Wykonawcy 

Liczba pkt w 

kryterium: 

cena –  max. 

95 pkt 

Liczba pkt w 

kryterium: 

gwarancja –  max. 

5 pkt 

Razem 

10 

PRO VITA Polska sp. z o.o. sp. 

komandytowa 

ul. Parafialna 1 

47-100 Strzelce Opolskie 

95,00 0,00 95,00 

10. Zamówienie publiczne w Pakiecie 12: Dostawa urządzenia USG na potrzeby Kliniki 

Rehabilitacji WUM, zostanie udzielone Wykonawcy: 

SONOlife Sp. z o.o. 

ul. Wolińska 21a 

64-100 Leszno  

Cena oferty 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).  
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Oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryterium oceny ofert (cena 95, gwarancja 5) – 

95,00 pkt. 

Oferty zostały złożone przez: 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba, albo adres zamieszkania  

i adres Wykonawcy 

4 

SONOlife Sp. z o.o. 

ul. Wolińska 21a 

64-100 Leszno 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:  

Numer 

oferty 

Nazwa (firma), albo imię i 

nazwisko, siedziba, albo adres 

zamieszkania i adres Wykonawcy 

Liczba pkt w 

kryterium: 

cena –  max. 

95 pkt 

Liczba pkt w 

kryterium: 

gwarancja –  max. 

5 pkt 

Razem 

4 

SONOlife Sp. z o.o. 

ul. Wolińska 21a 

64-100 Leszno 

95,00 0,00 95,00 

 

Z poważaniem: 

Sekretarz Komisji Przetargowej 

Małgorzata Fabiś-Dobek 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa 
tel.: 0-22 57-20-376, fax: 0-22 57-20-365 

e-mail: malgorzata.fabis-dobek@wum.edu.pl  

www.wum.edu.pl 
 

 

mailto:malgorzata.fabis-dobek@wum.edu.pl
http://www.wum.edu.pl/

