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Numer sprawy 1/7/2021/M                             Katowice, 13.07.2021r. 

 

Zamawiający: 
Centrum Medyczne Femina Kapuśniak Waleczek Spółka Jawna 
ul. Kłodnicka 23 
40-703 Katowice 
NIP: 6342411063 

 

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na: 
Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – zakup mammografu 

Data otwarcia ofert: 12.07.2021 r. 
Godzina otwarcia ofert: 12:30 
 
W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie podstawowym na „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego 
wykrywania nowotworów tj. mammografu” na podstawie art. 253 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
informujemy, iż do realizacji przedmiotowego zamówienia została wybrana firma: 
 
Simens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa. 
NIP: 113-28-85-680, REGON: 360879654 
Cena oferty brutto: 619 681,54 zł.  
Termin dostawy do dnia: 31 sierpnia 2021r. 
 
Oferta firmy Simens Healthcare Sp. z o.o. spełnia wszystkie wymogi ustawowe oraz jest zgodna z treścią Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. Cena oferty jest najniższa, a pozostałe kryteria oceny ofert najkorzystniejsze. 
 
Ponadto informujemy, iż przysługują Państwu środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 
 

Zestawienie ofert: 
1. Simens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa.  

Punktowane kryteria techniczne: 
IV  AUTOMATYKA 
1. Aparat spełnia parametr min. dwie szybkości ruchu uciskacza podczas aktywacji kompresji – szybsza podczas ruchu bez 
kontaktu z piersią pacjentki oraz wolniejsza po kontakcie – TAK – 5 pkt. 
2. Aparat dobiera optymalną siłę kompresji na podstawie podatności piersi na dalszy ucisk - gdy pierś przestaje zmieniać 
swoją grubość ucisk zatrzymuje się oferując optymalną jakość obrazu przy jak najmniejszym dyskomforcie dla pacjentki; 
możliwość aplikacji większego ucisku przez technika, jeśli uzna on to za stosowne – TAK – 10 pkt 
V  STATYW MAMMOGRAFICZNY 
3. Na wyświetlaczu na statywie podawane nazwisko i imię pacjentki w celu dodatkowej kontroli dla zmniejszenia 
możliwości pomyłek - przypisania zdjęć do niewłaściwej osoby – TAK – 10 pkt. 
4. Jeden i ten sam przycisk, którego aktywacja powoduje automatyczne przemieszczenie się aparatu do pozycji 
odpowiedniej dla następnej projekcji, ustawionej w procedurze badania. W przypadku korekty przez technika kąta 
ustawienia głowicy dla danej pacjentki w projekcji MLO aparat automatycznie zastosuje skorygowany kąt podczas drugiej 
projekcji MLO tej pacjentki 6. Grubość obudowy detektora od strony pacjentki, ułatwiająca pozycjonowanie zwłaszcza 
tęższych pacjentek – TAK – 10 pkt. 
VI  DETEKTOR CYFROWY 
5. Rozmiar piksela  max. 100 µm – TAK, 83 µm – 5 pkt. 
6. Grubość obudowy detektora od strony pacjentki, ułatwiająca pozycjonowanie zwłaszcza tęższych pacjentek  
max. 85 mm - Tak, 65 mm – 10 pkt. 
 
Ilość punktów w kryterium cena: 60,00. Ilość punktów w kryterium parametry techniczne oferowanego sprzętu 40. 
Ogólna ilość punktów: 100,00. 
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        ……………………………………….. 

podpis Zamawiającego lub osoby  
upoważnionej do występowania w jego imieniu 

 
 
wyk. w 1 egz. 
- informację zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego: https://www.femina.katowice.pl/konkurs/ 
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