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Bowa International Sp. z o.o. Sp. K.
Złotkowo Ul. Obornicka 10
62-002 Suchy Las

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY
w zakresie Pakietu nr VII
Bowa International Sp. z o.o. Sp. K. Złotkowo Ul. Obornicka 10, 62-002 Suchy Las
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Dostawę jednorazowych wyrobów medycznych i drobnego
oprzyrządowania medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.” o sygn.
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Podstawa Prawna
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm). Szpital Specjalistyczny w Zabrzu zawiadamia o odrzuceniu
Państwa oferty w zakresie Pakietu nr VII – z uwagi na fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie
Wykonawca w wyniku wezwania z dnia 17.02.2017r., w wyznaczonym terminie dostarczył
dokumenty oraz próbkę w zakresie zaoferowanego przez siebie sprzętu w Pakiecie nr VII tj. Elektrody
Bowa 816-092.
Dostarczone dokumenty potwierdzają posiadanie przez sprzęt świadectw dopuszczenia do stosowania
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające wymagania ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. z 2010 r., 107, poz. 679) obowiązujących w Polsce jak i w Unii Europejskiej.
W zakresie potwierdzenia opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczył ksero ulotki w
języku angielskim bez tłumaczenia, z której to nie wynika potwierdzenie wymagań.
Ponadto została dostarczona próbka, która nie potwierdza wymagań Zamawiającego tj. Zamawiający
wymagał w załączniku nr 3 do SIWZ „Elektrody neutralnej dwudzielnej z połówkami symetrycznymi o
równej powierzchni, z odizolowanym elektrycznie i mechanicznie od obu połówek elektrod
pierścieniem ekwipotencjalnym. Elektroda wykonana na podłożu z włókniny przepuszczalnej dla
powietrza. Kompatybilność współpracy z aparatami ERBE /1 op=50 szt”
Wykonawca natomiast zaoferował elektrodę neutralną dzieloną o dwóch różnych powierzchniach i
kształtach. Ponadto elektroda nie posiada odizolowanego elektrycznie pierścienia potencjału. Tym
samym oferta Wykonawcy jest niezgodna z SIWZ i podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy pzp.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI
(środki ochrony prawnej) ustawy Prawo zamówień publicznych art. 179 i następne.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
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określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny
sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Do wiadomości:
Wszyscy wykonawcy

DZP/01PN/2017

