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Wszyscy uczestnicy postępowania 
 

Nr sprawy ZP/15/2022 
 
Przedmiot postępowania: 
ZAKUP SYSTEMU DO ELEKTRONICZNEGO PRZESYŁANIA BADAŃ OBRAZOWYCH  
do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego 
 

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Zamawiający tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, działając na podstawie 
art. 253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., 
poz.1710 ze zm.) informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez 
negocjacji na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy Pzp na „Zakup systemu do elektronicznego 

przesyłania badań obrazowych” za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez n/wym. 
Wykonawcę: 
 

CompuGroup Medical Polska Sp. z o. o. 

        20-149 Lublin, ul. Do Dysa 9 
 

Uzasadnienie wyboru –– jest to oferta, która spełnia wszystkie wymogi ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia a także uzyskała 
najkorzystniejszy bilans punktowy ceny i pozostałych kryteriów szczegółowo określonych w SWZ. 
 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 

 
 

Nr 

oferty 
Wykonawca 

Ilość punktów 
przyznanych 

w ramach  
kryterium 

„cena oferty” 

Ilość punktów 
przyznanych 

w ramach  kryterium 
„okres wsparcia 

licencji” 

Ilość punktów 

przyznanych w 

ramach kryterium 

„okres gwarancji na 

sprzęt” 

Łączna ilość 

przyznanych 
punktów 

1 
CompuGroup Medical Polska Sp. z o. o.  

20-149 Lublin, ul. Do Dysa 9 
60,00 0,00* 0,00* 60,00 

*Oferta spełnia minimalne wymagania w ramach każdego z wymienionych kryteriów oceny ofert 

 

Informacja o terminie zawarcia umowy. 
 
Zgodnie z art. 308 ust.2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiera umowę w 
sprawie zamówienia publicznego 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. 

http://www.spkso.waw.pl/
mailto:klinika@spkso.waw.pl


 

Jednocześnie, zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt.1 lit. a), jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonego w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę, Zamawiający może zawrzeć umowę bez 

zachowania ww. terminów. 

 

W tej sytuacji termin zawarcia umowy ustala się na dzień 18 listopada 2022 roku. 

 

Przypominamy, że przed zawarciem umowy, zgodnie z treścią pkt. XXVI SWZ, Wykonawca zobligowany jest 

do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej 

w ofercie. 
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