
Kraków, dnia 15.07.2022 r. 

 

WSZYSCY KOGO TO DOTYCZY 

WYNIK POSTĘPOWANIA 

 

dot. sprawy 38/ZP/2022 

 

Szanowni Państwo, 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawa systemów informatycznych oraz urządzeń sieciowych i 

komputerowych, tj. Systemu do obsługi badań patomorfologicznych wraz z integracją z systemem OPTIMED NXT, 

Urządzenia do przechowywania kopii zapasowych umożliwiające wyeliminowanie powtarzających się części w zbiorze 

danych (DEDUPLIKATOR), Mobilnego zestawu do zdalnego dokumentowania przebiegu leczenia, 

Wielowarstwowego przełącznika o dużej przepustowości dedykowany do łączenia grup przełączników (CORE 

SWITCH), prowadzonego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na 

dostawy, usługi i roboty budowlane objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku, 

przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, informuje, co następuje :  

 
I. Wybrano następujące oferty: 

 

Pakiet nr 1 

 

Oferta 01 : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MedLAN Wojciech Mytnik, Adres: 15-139 
Białystok, ul. Księdza Aleksandra Syczewskiego 8 
Ilość punktów według kryterium ceny – 100,00 pkt 

Razem – 100,00 pkt 

 

Uzasadnienie : Zamawiający zgodnie z art. 239 ust.1 w zw. z art. 253 ust. 1 ustawy wybiera najkorzystniejszą ofertę na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający określił w SWZ następujące kryteria oceny ofert : 

Cena – 100 % znaczenia 

Oferta w/Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu, nie 

stwierdzono także podstaw do wykluczenia. 

 

Pakiet nr 2 

 

Oferta 01 : UpWare Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa 

Ilość punktów według kryterium ceny – 100,00 pkt 

Razem – 100,00 pkt 

 

Uzasadnienie : Zamawiający zgodnie z art. 239 ust.1 w zw. z art. 253 ust. 1 ustawy wybiera najkorzystniejszą ofertę na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający określił w SWZ następujące kryteria oceny ofert : 

Cena – 100 % znaczenia 

Oferta w/Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu, nie 

stwierdzono także podstaw do wykluczenia. 

 

Pakiet nr 3 

 

Oferta 01 : UpWare Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa 

Ilość punktów według kryterium ceny – 100,00 pkt 

Razem – 100,00 pkt 

 

Uzasadnienie : Zamawiający zgodnie z art. 239 ust.1 w zw. z art. 253 ust. 1 ustawy wybiera najkorzystniejszą ofertę na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. 



W niniejszym postępowaniu Zamawiający określił w SWZ następujące kryteria oceny ofert : 

Cena – 100 % znaczenia 

Oferta w/Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu, nie 

stwierdzono także podstaw do wykluczenia. 

 

Pakiet nr 4 

 

Oferta 01 : UpWare Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa 

Ilość punktów według kryterium ceny – 100,00 pkt 

Razem – 100,00 pkt 

 

Uzasadnienie : Zamawiający zgodnie z art. 239 ust.1 w zw. z art. 253 ust. 1 ustawy wybiera najkorzystniejszą ofertę na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający określił w SWZ następujące kryteria oceny ofert : 

Cena – 100 % znaczenia 

Oferta w/Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu, nie 

stwierdzono także podstaw do wykluczenia. 

 

 

 

 

 

Z poważaniem, 

 

Tomasz Cisło 

Sekcja Zamówień Publicznych 

 


