DO:

Wykonawców

OD:

Zamawiającego

DATA:

18.01.2019r.

LICZBA STRON: 2

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę jednorazowych materiałów
medycznych, sygn. Sprawy 33-W-D-08-2018.
___________________________________________________________________________
W załączeniu przesyłam tabelę zawierającą wyniki – Załącznik nr 1.
Jeżeli ta wiadomość jest niekompletna lub nieczytelna, proszę o kontakt ze Specjalistą w Sekcji
Zamówień Publicznych pod numerem telefonu: (22) 22 255 98 78 lub na adres poczty
elektronicznej: m.strzepka@szpitalzelazna.pl

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Puzyna dr n.med.

SZP/MS

NAZWA
WYKONAWCY

WYKONAWCY
WYKLUCZENI
(podstawa
prawna)

3.

4.

5.

2.

18

Lubmedical Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Anny Walentynowicz 34,
20-328 Lublin

Cena oferty:
3 985,20 zł

-

- pkt

71
36

46

Zarys International Group
Sp. z o.o. sp. k.,
ul. Pod Borem 18,
41-808 Zabrze

Neomed Barbara J. Stańczyk,
ul. Kajki 18,
05-501 Piaseczno

Cena oferty:
4 209,08 zł
- pkt

-

Cena oferty:
4 227,23 zł
- pkt

-

OFERTY ODRZUCONE
(podstawa prawna)

UWAGI

6.

7.

Art. 89 ust. 1 pkt 2 – treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca w ww. pozycjach zaoferował żel Vue Ultrasound gel o numerze katalogowym 1158, którego
producentem jest Optimum Medical.
Dostarczone do Zamawiającego karty katalogowe dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia nie
potwierdzają, iż zgodnie z opisem SIWZ w pozycji nr 1 jest on wolny od aldehydu mrówkowego
a w pozycji nr 2 nie zawiera aldehydów oraz posiada barwę niebieską.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień, Wykonawca poinformował,
iż w złożonym Formularzu Cenowym w pozycji nr 2 zakresu nr 71 omyłkowo wpisano numer katalogowy
1158 (dotyczący żelu w opakowaniu 5l) a zgodnie z dostarczoną ulotką powinien być 1156 (dotyczący żelu w
saszetce 20g).
Wykonawca poinformował również, iż oferowany w pozycji nr 2 żel do usg jest bezbarwny, co oznacza
to, iż nie jest on zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zgodnie z którym żel powinien posiadać niebieską
barwę.
Art. 89 ust. 1 pkt 2 – treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Dostarczone do Zamawiającego karty katalogowe dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia nie
potwierdzają, iż zgodnie z opisem SIWZ w pozycji nr 2 posiada barwę niebieską.
Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, czy zaoferowany żel do USG jest zgodny
z opisem przedmiotu zamówienia i posiada niebieską barwę.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień, Wykonawca poinformował,
iż oferowany w pozycji nr 2 żel do usg jest bezbarwny, co oznacza to, iż nie jest on zgodny z opisem
przedmiotu zamówienia zgodnie z którym, żel powinien posiadać niebieską barwę.
Art. 89 ust. 1 pkt 2 – treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Dostarczone do Zamawiającego karty katalogowe dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia
zawierają informację, iż ww. żel jest bezbarwny.
Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, czy zaoferowany w pozycji nr 2 Zakresu
nr 71 żel do USG jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i posiada niebieską barwę.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień, Wykonawca poinformował,
iż oferowany w pozycji nr 2 zakresu nr 71 żel do usg jest przeźroczysty. Tym samym Wykonawca nie
potwierdził, iż oferowany żel jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i posiada niebieską barwę.

Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 i ust.
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