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Białystok, 19 listopada 2021 r.   

 

Wykonawcy biorący udział w 

postępowaniu na dostawę 

urządzenia do automatycznej 

kompresji klatki piersiowej 

EOP.332.30.21 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia 

Ratunkowego w Białymstoku, na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z późn.zm.), [dalej jako: Pzp] informuje, iż w niniejszym 

postępowaniu: 

Wpłynęły 2 oferty: 

Oferta nr 1/21 złożona przez firmę STRYKER POLSKA sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa –  

w toku badania ofert, ofercie przyznano 94,73 pkt w tym: 

 54,73pkt w kryterium cena,  

 5 pkt w kryterium Możliwość zapisywania w pamięci przebiegu pracy urządzenia i raportu zdarzeń 

przesyłanych drogą radiową (waga 5%) 

 15 pkt w kryterium Częstotliwość uciśnięć klatki piersiowej min. 100/minutę (waga 15%) 

 5 pkt w kryterium Dodatkowy/e akumulator/y pozwalający/e w pełni zastąpić wszystkie, w zależności 

od ilości znajdujących się w danym modelu, ogniwo/a pozwalające na w pełni sprawną pracę 

urządzenia (waga 5%) 

 5 pkt w kryterium Możliwość kompresji klatki piersiowej dzieci (waga 5%) 

 10 pkt w kryterium Waga gotowego zestawu poniżej 9kg (waga 10%) 

na 100 możliwych do otrzymania w następujących kryteriach:  

Możliwość zapisywania w pamięci przebiegu pracy urządzenia i raportu zdarzeń przesyłanych drogą radiową -

waga 5% 

Częstotliwość uciśnięć klatki piersiowej min. 100/minutę - waga 15% 

Dodatkowy/e akumulator/y pozwalający/e w pełni zastąpić wszystkie, w zależności od ilości znajdujących się 

w danym modelu, ogniwo/a pozwalające na w pełni sprawną pracę urządzenia - waga 5% 

Możliwość kompresji klatki piersiowej dzieci - waga 5% 

Waga gotowego zestawu poniżej 9kg - waga 10% 

 

Oferta nr 2/21 złożona przez firmę RescuLine Sp. z o.o., ul. Kokosowa 67/4, 65-120 Zielona Góra –  

w toku badania ofert, ofercie przyznano 100 pkt w tym: 

 60 pkt w kryterium cena,  

 5 pkt w kryterium Możliwość zapisywania w pamięci przebiegu pracy urządzenia i raportu zdarzeń 

przesyłanych drogą radiową (waga 5%) 

 15 pkt w kryterium Częstotliwość uciśnięć klatki piersiowej min. 100/minutę (waga 15%) 

 5 pkt w kryterium Dodatkowy/e akumulator/y pozwalający/e w pełni zastąpić wszystkie, w zależności 

od ilości znajdujących się w danym modelu, ogniwo/a pozwalające na w pełni sprawną pracę 

urządzenia (waga 5%) 
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 5 pkt w kryterium Możliwość kompresji klatki piersiowej dzieci (waga 5%) 

 10 pkt w kryterium Waga gotowego zestawu poniżej 9kg (waga 10%) 

na 100 możliwych do otrzymania w następujących kryteriach:  

Możliwość zapisywania w pamięci przebiegu pracy urządzenia i raportu zdarzeń przesyłanych drogą radiową -

waga 5% 

Częstotliwość uciśnięć klatki piersiowej min. 100/minutę - waga 15% 

Dodatkowy/e akumulator/y pozwalający/e w pełni zastąpić wszystkie, w zależności od ilości znajdujących się 

w danym modelu, ogniwo/a pozwalające na w pełni sprawną pracę urządzenia - waga 5% 

Możliwość kompresji klatki piersiowej dzieci - waga 5% 

Waga gotowego zestawu poniżej 9kg - waga 10% 

 

 

 W wyniku przeprowadzonej oceny firma RescuLine Sp. z o.o., ul. Kokosowa 67/4, 65-120 Zielona 

Góra, uzyskała 100 pkt. Ustalono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wybrał ofertę wyżej wymienionego Wykonawcy 

jako najkorzystniejszą. 

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej, niż przed upływem 

terminów, o których mowa w art. 308 ust. 2 Pzp, tj. nie wcześniej, niż 25.11.2021 r. 

 

 

UWAGA: Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na adres email: 

przetargi@wspr.bialystok.pl. 
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