DO:

Wykonawców

OD:

Zamawiającego

DATA:

30.05.2019r.

LICZBA STRON: 2

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę jednorazowych materiałów
medycznych, sygn. sprawy 6-W-D-03-2019.
___________________________________________________________________________
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

CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka Łyda

SZP/MS

NR
ZAKRESU

NR
OFERTY

Sygnatura sprawy: 6-W-D-03-2019

1.

2.

4

4

NAZWA
WYKONAWCY

CENA OFERTY
oraz LICZBA
PUNKTÓW
W KRYTERIUM
CENA waga 100%,

WYKONAWCY
WYKLUCZENI
(podstawa
prawna)

3.

4.

Skamex Sp. z o.o. sp. k.,
ul. Częstochowska 38/52,
93-121 Łódź

Cena oferty:
1 512,00 zł

OFERTY ODRZUCONE
(podstawa prawna)

UWAGI

5.

6.

7.

-

Art. 89 ust. 1 pkt 2 – treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ „Formularz Cenowy Opis Przedmiotu Zamówienia”
w Zakresie nr 4 poz. 1 Zamawiający wymagał zaoferowania zestawu do lewatywy m.in. z drenem
o długości min. 135 cm.
Wykonawca w ww. zakresie zaoferował zestaw do lewatywy o numerze katalogowym 35760,
którego producentem jest Convatec.
Dostarczone do Zamawiającego karty katalogowe dotyczące zaoferowanego przedmiotu
zamówienia nie potwierdziły, że zaoferowany zestaw do lewatywy posiada dren o długości min. 135
cm.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień, Wykonawca w dniu
22.05.2019r. poinformował Zamawiającego, iż zaoferowane zestawy do lewatywy posiadają dren
o długości minimum 115 cm, nie potwierdzając tym samym zgodności zaoferowanego produktu
z wymogami SIWZ.

Postępowanie
unieważnione na
podstawie art. 93
ust. 1 pkt 1 i ust. 2
uPzp

- pkt

1

Lencomm Trade International
Ewa Lenczowska-Tomczak
Spółka jawna,
ul. Wólczyńska 133,
01-919 Warszawa

Cena oferty:
5 284,44 zł

-

-

-

Art. 89 ust. 1 pkt 2 – treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ „Formularz Cenowy Opis Przedmiotu Zamówienia”
w Zakresie nr 20 Zamawiający wymagał zaoferowania testu do diagnostyki przedwczesnego pęknięcia
błon płodowych do wykrywania IGFBP-1 i AFP w wymazach z pochwy kobiet w ciąży.
Wykonawca w ww. zakresie zaoferował test o nazwie ACTIM PROM o numerze katalogowym
30831ETAC, którego producentem jest Medix Biochemica.
Z dostarczonych do Zamawiającego kart katalogowych dotyczących zaoferowanego przedmiotu
zamówienia nie wynika, iż zgodnie z opisem SIWZ test jest przeznaczony do wykrywania IGFBP-1
oraz AFP (karty katalogowe mówią jedynie o wykrywaniu IGFBP-1).
Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, a następnie do uzupełnienia kompletu
materiałów reklamowych lub katalogów/folderów z dokładnym opisem przedmiotu zamówienia
(zwłaszcza parametrów wymaganych w SIWZ) oraz instrukcji użytkowania przedmiotu zamówienia w
języku polskim (o ile dotyczy) dotyczących zaoferowanego w zakresie nr 20 testu do diagnostyki
przedwczesnego pęknięcia błon płodowych, z których wynikałoby, iż jest on przeznaczony zarówno do
wykrywania IGFBP-1 jak również AFP w wymazach z pochwy kobiet w ciąży.
Wykonawca nie złożył wyjaśnień ani nie dostarczył ww. dokumentów, nie wykazując tym samym,
iż zaoferowany w zakresie nr 20 produkt spełnia wymogi SIWZ.

- pkt

20
12

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

Cena oferty:
2 933,28 zł
- pkt

Postępowanie
unieważnione na
podstawie art. 93
ust. 1 pkt 4 i ust. 2
ustawy Prawo
zamówień
publicznych – cena
najkorzystniejszej
oferty przewyższa
o 2 196,18 zł
kwotę, jaką
Zamawiający
zamierza
przeznaczyć na
sfinansowanie
zamówienia.

CZŁONEK ZARZĄDU
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