Kraków, dnia 15.10.2021 r.
WSZYSCY KOGO TO DOTYCZY
WYNIK POSTĘPOWANIA V – dotyczy pakietu nr 30
dot. sprawy 53/ZP/2021
Szanowni Państwo,
W wyniku przeprowadzonego postępowania na DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH
JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, prowadzonego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie
udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane objęte ustawą Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 11 września 2019 roku, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, informuje,
co następuje :
I.

Odrzucono następujące oferty:

W zakresie pakietu nr 30:
Oferta: 01: P.H.U. ANMAR Sp. z o.o. Sp.k. Strefowa 22, 43-100 Tychy
Uzasadnienie:
Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu w zakresie pakietu nr 30 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP,
gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 8 z dnia 07.09.2021r. w którym to Zamawiający
doprecyzował wymagania związane z przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 30: „Pytanie 8 dotyczy pakietu
nr 30 , Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowane elektrody, jako jedyny element bezpośredniego kontaktu z
pacjentem, były przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodne z instrukcją obsługi oraz zaleceniami
producenta? Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność
terapii wynikające z użycia akcesoriów niewymienionych w CE defibrylatora lub instrukcji obsługi defibrylatora. Odpowiedź:
TAK”, zaoferowanie elektrod nie zalecanych przez producenta defibrylatorów stanowi niezgodność z
wymaganiami Zamawiającego.
W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na w/w podstawie prawnej.
Oferta: 02: CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO „CEZAL” S.A. WROCŁAW
ODDZIAŁ KRAKÓW ul. Balicka 117; 30-149 Kraków
Uzasadnienie:
Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu w zakresie pakietu nr 30 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP,
gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 8 z dnia 07.09.2021r. w którym to Zamawiający
doprecyzował wymagania związane z przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 30: „Pytanie 8 dotyczy pakietu
nr 30 , Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowane elektrody, jako jedyny element bezpośredniego kontaktu z
pacjentem, były przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodne z instrukcją obsługi oraz zaleceniami
producenta? Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność
terapii wynikające z użycia akcesoriów niewymienionych w CE defibrylatora lub instrukcji obsługi defibrylatora. Odpowiedź:
TAK”, zaoferowanie elektrod nie zalecanych przez producenta defibrylatorów stanowi niezgodność z
wymaganiami Zamawiającego.

W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na w/w podstawie prawnej.
Oferta: 03: SINMED Sp. z o. o., ul. Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice
Uzasadnienie:
Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu w zakresie pakietu nr 30 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP,
gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 8 z dnia 07.09.2021r. w którym to Zamawiający
doprecyzował wymagania związane z przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 30: „Pytanie 8 dotyczy pakietu
nr 30 , Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowane elektrody, jako jedyny element bezpośredniego kontaktu z
pacjentem, były przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodne z instrukcją obsługi oraz zaleceniami
producenta? Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność
terapii wynikające z użycia akcesoriów niewymienionych w CE defibrylatora lub instrukcji obsługi defibrylatora. Odpowiedź:
TAK”, zaoferowanie elektrod nie zalecanych przez producenta defibrylatorów stanowi niezgodność z
wymaganiami Zamawiającego.
II. Wybrano następujące oferty:
Pakiet nr 30
Oferta: 04: Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa
Ilość punktów według kryterium ceny – 60,00 pkt
Ilość punktów według kryterium czasu dostawy – 40,00 pkt
Razem – 100,00 pkt

Z poważaniem,
Aneta Mosurek
Sekcja Zamówień Publicznych

