Pismo: OZP/10/2014/10

Garwolin, dnia 2014-08-22

POWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Samodzielny

Publiczny

Zakład

Opieki

Zdrowotnej

w

Garwolinie

informuje,

iż

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetarg nieograniczony” na
„Dostawę odczynników, kontroli, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą sprzętu do
laboratorium SP ZOZ w Garwolinie” na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz.423) Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy:

Zadanie nr 1 – Krążki antybiotykowe i diagnostyczne
ARGENTA Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Polska 114, 60-401 Poznań
za cenę
netto 6 740,00 PLN, brutto 7 279,20 PLN
Zadanie nr 2 – Mikrobiologiczne odczynniki diagnostyczne

bioMerieux Polska Sp. z o.o.
ul. gen. J. Zajaczka 9, 01-518 Warszawa
za cenę
netto 47 020,85 PLN, brutto 50 782,55 PLN
Zadanie nr 3 – Odczynniki mikrobiologiczne do hodowli, różnicowania oraz identyfikacji
drobnoustrojów i mechanizmów oporności na antybiotyki

GRASO Zenon Sobiecki
Krąg 4, 83-200 Starogard Gdański
za cenę
netto 13 189,00 PLN, brutto 14 244,12 PLN
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Zadanie nr 4 – Odczynniki do aparatów: VITEK 2 compact, BacT/ALERT oraz PREVI Color Gram
bioMerieux Polska Sp. z o.o.
ul. gen. J. Zajaczka 9, 01-518 Warszawa
za cenę
netto 38 099,00 PLN, brutto 41 622,88 PLN
Zadanie nr 5 – Sprzęt laboratoryjny

BioMaxima S.A.
ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin
za cenę
netto 4 655,00 PLN, brutto 5 027,40 PLN
Zadanie nr 6 – Testy do diagnostyki laboratoryjnej

P.P.H.U BOR-POL Mariusz Borkowski
Pl. Jaśminu 2, 44-152 Gliwice
za cenę
netto 6 300,00 PLN, brutto 6 804,00 PLN
Zadanie nr 7 – Dostawa odczynników i artykułów do diagnostyki medycznej

HYDREX DIAGNOSTICS Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. T. Zana 4, 04-313 Warszawa
za cenę
netto 31 286,00 PLN, brutto 33 791,88 PLN
Zadanie nr 8 – Dostawa odczynników, systemu kontroli do posiadanego aparatu SYSMEX XS-1000i
wraz z dzierżawą analizatora "beckup" 5 DIFF do badań hematologicznych

SYSMEX Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa
za cenę
netto 56 862,50 PLN, brutto 61 837,88 PLN
Zadanie nr 9 – Dostawa odczynników do posiadanego sprzętu firmy DiaMed

DiaHem AG Diagnostic Products
Schlosserstrasse 4, 8180 Bulach, Szwajcaria
koresp. Al. Słowackiego 64, 30-004 Kraków
za cenę
netto 55 995,60 PLN, brutto 60 703,85 PLN
Uzasadnienie wyboru:
Komisja Przetargowa wybrała oferty powyższych firm, ponieważ przedstawiały najkorzystniejsze
ceny, spełniały warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegały odrzuceniu.
Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w
ofertom następującej punktacji:
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Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Liczba pkt w
kryterium
Cena – 100%

Razem

ARGENTA Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Polska 114, 60-401 Poznań

100,00

100,00

2

bioMerieux Polska Sp. z o.o.
ul. gen. J. Zajaczka 9, 01-518 Warszawa

100,00

100,00

5

3

GRASO Zenon Sobiecki
Krąg 4, 83-200 Starogard Gdański

100,00

100,00

1

4

bioMerieux Polska Sp. z o.o.
ul. gen. J. Zajaczka 9, 01-518 Warszawa

100,00

100,00

3

5

BioMaxima S.A.
ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin

100,00

100,00

7

5

P.P.H.U BOR-POL Mariusz Borkowski
Pl. Jaśminu 2, 44-152 Gliwice

96,18

96,18

7

6

P.P.H.U BOR-POL Mariusz Borkowski
Pl. Jaśminu 2, 44-152 Gliwice

100,00

100,00

2

7

HYDREX DIAGNOSTICS Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. T. Zana 4, 04-313 Warszawa

100,00

100,00

8

8

SYSMEX Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa

100,00

100,00

4

9

DiaHem AG Diagnostic Products
Schlosserstrasse 4, 8180 Bulach, Szwajcaria
koresp. Al. Słowackiego 64, 30-004 Kraków

100,00

100,00

Numer
oferty

Nr
zadania

6

1

1

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
W niniejszym postępowaniu odrzucono następującą ofertę:


ARGENTA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań (w zakresie zadania nr 2 i 3)

Uzasadnienie faktyczne:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, Zamawiający żądał złożenia wraz z ofertą m.in. następujących dokumentów
(rozdział VI):






certyfikat CE – dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów
poświadczający przeprowadzenie procedury oceny zgodności, potwierdzającej, że należycie
zidentyfikowany wyrób, jego projekt, typ, proces wytwarzania, sterylizacja lub kontroli
i badań końcowych jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi;
deklaracja zgodności – oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela,
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami
zasadniczymi;
dokumenty potwierdzające dokonanie zgłoszenia lub powiadomienia Prezesa Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
(o wprowadzeniu do obrotu lub do używania wyrobu) bądź dokument potwierdzający
dokonanie przeniesienia danych z dotychczasowego rejestru/ druk zgłoszenia, powiadomienia,
wniosek o przeniesienie danych lub urzędowe potwierdzenie wpisu do bazy danych
prowadzone przez ww. Prezesa/, jeśli przepisy ustawy o wyrobach medycznych wymagają
zgłoszenia, powiadomienia lub przeniesienia danych, a w przypadku wyrobów medycznych nie
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podlegających temu obowiązkowi – oświadczenie o przyczynach braku zgłoszenia/
powiadomienia/ przeniesienia danych, z odpowiednim odwołaniem się do przepisów ustawy
z dnia 20 maja 2010r. z późn. zm. o wyrobach medycznych;



karty charakterystyki substancji niebezpiecznych;
materiały informacyjne – pełne aktualne katalogi producenta tłumaczone na język
polski, foldery, specyfikacje techniczne, informacje od producenta, potwierdzające, że
oferowane produkty są zgodne z opisem przedmiotu;
Wykonawca do oferty załączył oświadczenie, że zaoferowane w pakietach produkty są

dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
i posiadają deklaracje zgodności CE, zobowiązując się jednocześnie dostarczyć ww. dokumenty na
każde wezwanie Zamawiającego.
Ponieważ zgodnie z SIWZ Wykonawca miał obowiązek dołączyć do oferty ww. dokumenty,
a nie oświadczenie, Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia tychże dokumentów.
Wykonawca uzupełnił dokumenty w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 3 z zastrzeżeniem poz. 21
formularza asortymentowo – cenowego, w którym określił asortyment, jako wyrób medyczny.
W uzupełnieniu Wykonawca przedstawił jedynie oświadczenie dotyczące rejestracji w Urzędzie
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Zamawiający stwierdza brak dokumentów w zakresie zadania nr 3, poz. 21, tj.: certyfikat CE,
deklaracja zgodności, dokumenty potwierdzające dokonanie zgłoszenia lub powiadomienia Prezesa
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Tym
samym Wykonawca nie wykazał, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego. Podkreślić należy, że w toku postępowania Zamawiający nie dokonał modyfikacji
SIWZ w tym zakresie.
Ponadto Wykonawca nie uzupełnił żadnych dokumentów w zakresie zadania nr 2.
W SIWZ Zamawiający przewidział, iż odrzuci ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (rozdział XV. pkt 9, lit. b).
Uzasadnienie prawne:
W związku z tym na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 „Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 27.08.2014 r.
Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku
postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonych w art. 180
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
ZATWIERDZAM
Krzysztof Żochowski
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