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Informacja o zakończeniu postępowania 
 

W związku z realizacją projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń  

w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, 

realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działając na podstawie Uchwały Zarządu 

Województwa Mazowieckiego nr 1453/256/21 z dnia 16.09.2021 r. z późn.zm,  

Mariusz Robert Martyniak Dyrektor Samodzielnego Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  

w Mińsku Mazowieckim informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach 

wyżej wymienionego projektu zostało zakończone i a zadania zrealizowane. 

Do realizacji zadań wybrano następujących wykonawców: 

 
L.p. 

 

Nazwa wykonawcy 

 

Zadanie Wartość brutto 

 
1. 

 

Paweł Cebulak PC 
Os. Zgody 7/9 
31-949 Kraków 

 

 
Aparat RTG stacjonarny wraz 

z adaptacja pomieszczeń 

 
 

1 319 990,00 zł 
 

2.  

MIRO Sp. z o.o. 

ul. Mińska 25B lok. U1 

03-808 Warszawa 

 

 
Aparat USG, w tym USG 

wielofunkcyjne 
z głowicą umożliwiającą 

diagnostyką klatki piersiowej płuc 

 
 
 

315 000,00 zł 

3.  

Stryker Polska  

Sp. z o.o. 

ul. Poleczki 35 

02-822 Warszawa 

 

 
Automatyczne urządzenia do 

kompresji klatki piersiowej 
w trakcie resuscytacji 

 
 
 

53 078,76 zł 

4.  

Walmed Sp. z o.o. 

ul. Ptaków Leśnych 73 

05-500 Jastrzębie 

 

 
Centrala do monitorowania 

 
 
 
 

13 095,00 zł 

5.  

Stryker Polska 

Sp. z o.o. 

ul. Poleczki 35 

02-822 Warszawa 

 

 
 

Defibrylator 
z wyposażeniem 

 
 

 
 

75 376,62 zł 

6.  

Walmed Sp. z o.o. 

ul. Ptaków Leśnych 73 

05-500 Jastrzębie 

 

 
 

Kardiomonitor – 
szt. 6 

 
 
 

41 778,00 zł 
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 Zaopatrzenie ww. urządzenia wraz adaptacją pomieszczeń było podyktowane koniecznością 

wykonywania badań diagnostycznych wielospecjalistycznych.  

 Wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim 

w powyższy sprzęt medyczny umożliwi  wykonywanie szerokiego zakresu badań diagnostycznych. 

Zapewni to specjalistyczną diagnostykę zarówno dzieci jak i dorosłych.. Pozwoli aby oddziały 

szpitalne przygotowane były do leczenia specjalistycznego chorych z podejrzeniem  

i potwierdzeniem zakażenia Covid-19, co stanowi bardzo istotną rolę do zabezpieczenia chorych 

podczas fali pandemii na naszym terenie .  

 Ze względu na szerokie spectrum zastosowania wszystkich aparatów medycznych na tym 

poziomie będzie w pełni pozwalało Szpitalowi Powiatowemu w Mińsku Mazowieckim diagnozować 

wszystkich leczonych pacjentów.  
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