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       Wykonawcy 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 w związku z 
art. 359 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2021 r. poz. 1129)  pn. „Świadczenie dodatkowego pakietu usług zdrowotnych” – sprawa 
numer BA.WZP.26.17.2022. 
 

 
 
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp, informuję, że 
w wyniku przeprowadzonego postępowania na Zamawiający dokonał wyboru 
najkorzystniejszej oferty.  

 
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. W 
przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert była: 

1. Łączna cena za abonament miesięczny – waga 50% 
2. Liczba placówek własnych Wykonawcy – waga 30% 
3. Liczba placówek będących w dyspozycji Wykonawcy – waga 10% 
4. Posiadanie zintegrowanego, elektronicznego systemu rejestracji wizyt lekarskich 

(m.in. możliwość rezerwacji wizyt on-line przez pacjenta, możliwość sprawdzenia 
dostępności do poszczególnych specjalistów, przypominanie drogą elektroniczną, np. 
sms-ami lub e-mailami o wizytach) dostępnego we wszystkich własnych placówkach 
Wykonawcy – waga 3% 

5. Posiadanie zintegrowanego, elektronicznego systemu obsługi dokumentacji pacjenta 
(m.in. historia chorób pacjenta, wykaz wszystkich konsultacji lekarskich, wykaz 
stosowanych lekarstw, wyniki badań laboratoryjnych i diagnostycznych, inne ważne 
informacje o pacjencie) dostępnego we wszystkich placówkach własnych Wykonawcy 
– waga 3% 

6. Posiadanie systemu hot-line w dyżurach 24h w celu umożliwienia konsultacji 
telefonicznej – waga 4% 
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Zamawiający przedstawia poniżej informacje określone w art. 253 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp: 
 
 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Łączna 
cena za 
abonamen
t 
miesięczny 
-50% 

Liczba 
placówek 
własnych 
Wykonaw
cy 
30% 

Liczba 
placówek 
będących w 
dyspozycji 
Wykonawcy 
10% 

Posiadanie 
zintegrowanego, 
elektronicznego 
systemu 
rejestracji wizyt 
lekarskich 3% 

Posiadanie 
zintegrowanego, 
elektronicznego 
systemu obsługi 
dokumentacji 
pacjenta 3% 

Posiadanie 
systemu hot-
line  
w dyżurach 
24h w celu 
umożliwienia 
konsultacji 
telefonicznej 
4% 

Łączna  
Liczba 
punktów 

LUX MED Sp. z o.o. 
 ul. Postępu 21c,  
02-676 Warszawa 

 
43,14 pkt 

 
30 pkt 

 
10 pkt 

 
3 pkt 

 
3 pkt 

 
4 pkt 

 
93,14 pkt 

Centrum Medyczne  
Enel-Med Spółka 
Akcyjna  
ul. Słomińskiego 19 
lok. 524,  
00-195 Warszawa 

 
50 pkt 

 
5,03 pkt 

 
9,81 pkt 

 
3 pkt 
 

 
3 pkt 

 
4 pkt 

 
74,84 pkt 

 
 
 
Zamawiający informuje o wyborze oferty złożonej przez firmę LUX MED Sp. z o.o., ul. Postępu 
21c, 02-676 Warszawa. Oferta złożona przez ww. Wykonawcę otrzymała 93,14 punktów w 
kryteriach oceny ofert i jest najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu. 
 
Zamawiający działając w oparciu o art. 253 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp zawiadamia, że nie odrzucił 
żadnej oferty.  
 
W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp umowa 
może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na adres poczty 
elektronicznej: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl  
 
 

Z poważaniem  

Bartosz Szota 

Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego 
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