
 

Szpital Powiatowy w Zawierciu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez doposażenie Szpitala 
Powiatowego w Zawierciu w sprzęt medyczny i specjalistyczny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: 

X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia 

 

Zawiercie 22.05.2020r 
 
DZP/BZU/233/2020 

 
OGŁOSZENIE 

WYNIKU POSTĘPOWANIA NA 
 
dostawę macierzy komputerowej do zabezpieczenia badań radiologicznych wykonywanych u pacjentów z COVID-19. 
 
Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.: 

„Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu w sprzęt 

medyczny i specjalistyczny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020 dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura 

ochrony zdrowia 

 
Zamawiający – Szpital Powiatowy w Zawierciu informuje, że do dnia 19.05.2020r godz. 12.00 wpłynęły 3 oferty wg 
zestawienia przedstawionego w tabeli poniżej.  
  
Zaproszenie zamieszono na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalzawiercie.pl  
W wyniku zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 6 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 na dostawę macierzy komputerowej do 
zabezpieczenia badań radiologicznych wykonywanych u pacjentów z COVID-19 wpłynęły 3 oferty:  
 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto Uwagi 

1 

KOMA NORD Sp. z o.o. 

ul. Łużycka 2, Gdynia 81-537  321 000,00 zł 394 830,00 zł 
 

 

 

2 

Konsorcjum firm: 

Cormet S.C. Jolanta Gacka Romuald Gacka - Li-

der Konsorcjum 

ul. Mieszka l '13A 41-400 Mysłowice 

Ganso Sp. z o. o. - Członek Konsorcjum 

ul. Podwale 128E 43-600 Jaworzno 

314 900,00  zł 387 327,00 zł Oferta  

odrzucona 

3 

Konsorcjum firm:  

Data Experts Sp. z o.o.,  

ul. Wyczółki 71, 02-820 Warszawa – Pełnomocnik 

konsorcjum  

DS Comp Sylwia Dulak  

os. Kościuszkowskie 6/229,  

31-858 Kraków  

331 500,00 zł 407 745,00 zł  

 
 
Szpital Powiatowy w Zawierciu informuje, że w wyniku powyższego postępowania jako najkorzystniejszą wybrano 
ofertę firmy : 
 
KOMA NORD Sp. z o.o., ul. Łużycka 2, Gdynia 81-537  

Umowa z wybranym Wykonawcą zawarta w dniu 25.05.2020 r.  

  



 

Szpital Powiatowy w Zawierciu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez doposażenie Szpitala 
Powiatowego w Zawierciu w sprzęt medyczny i specjalistyczny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: 

X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że oferta konsorcjum firm:  

 
Cormet S.C. Jolanta Gacka Romuald Gacka - Lider Konsorcjum 
ul. Mieszka l '13A 41-400 Mysłowice 
Ganso Sp. z o. o. - Członek Konsorcjum 
ul. Podwale 128E 43-600 Jaworzno 
 

została odrzucona, gdyż nie spełnia warunków Zamawiającego w zakresie wymaganych dokumentów. 

W terminie wymaganym na uzupełnienie dokumentów przez Zamawiającego, Wykonawca uzupełnił jedynie: 
1. Dokument potwierdzający wdrożenie normy PN-EN ISO 9001 lub równoważnej, w zakresie co najmniej produk-

cji lub projektowania lub rozwoju urządzeń lub systemów lub rozwiązań informatycznych.  

2. Dokument potwierdzający wyprodukowanie przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 14001 lub równo-

ważną. 

Brak jest prawidłowego dokumentu poświadczającego uzyskanie kompetencji niezbędnych do realizacji usługi wdro-

żeniowej, potwierdzonych certyfikatem producenta oferowanego modelu macierzy dyskowej oraz nie potwierdzono 

wszystkich oferowanych parametrów w katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem 

danego parametru oraz wskazaniem nr pozycji w tabeli parametrów.  

 
 

 

 

 

 

 


