Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. M. Curie-Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze

Zabrze, dn. 25.08.2017r

DZP/17PN/2017
Extramed Zaopatrzenie Dorota Wrona
72-314 Radowo Małe 80/5

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY
Extramed Zaopatrzenie Dorota Wrona, 72-314 Radowo Małe 80/5 z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę części
zamiennych do urządzeń medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.” Sygn.
DZP/17PN/2017
Podstawa Prawna
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2015.2164 z
późn. zm.) Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. zawiadamia o odrzuceniu Państwa oferty w
zakresie Pakietu nr 4– z uwagi na fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Uzasadnienie
Wykonawca dla zaoferowanego przez siebie sprzętu w Pakiecie nr 4 na stronach 7-11 dołączył do
oferty dokumenty potwierdzające parametry techniczne zaoferowanego sprzętu zgodnie z zapisami pkt
4.2 rozdz. XIII SIWZ. Zamawiający w związku z wątpliwościami co do jakości zaoferowanego
sprzętu w stosunku do opisu lub instrukcji, wezwał w dniu 10.08.2017r. do uzupełnienia m.in.
dokumentów przewidzianych na każde żądanie tj. dokumenty potwierdzające posiadanie przez sprzęt
świadectw dopuszczających do stosowania na rynku medycznym, spełniające wymagania ustawy z
dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2017.211) obowiązujących w Polsce jak i w Unii
Europejskiej, a więc posiadające wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do obrotu, atesty i
świadectwa ich stosowania np. Deklarację zgodności CE, oraz próbki.
Wykonawca w dniu 16.08.2017r. dostarczył Deklarację zgodności producenta dla produktów: czujnik
SpO2, kabel EKG i odprowadzenia, mankiety NIBP, a także Certyfikat EC o wprowadzeniu i
stosowaniu systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych w zakresie: projektowania,
rozwoju produkcji i dystrybucji czujników pulsoksymetru oraz kabli EKG.
Ponadto Wykonawca przedstawił własne oświadczenie, że proponowane wyroby medyczne zostały
wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z przepisami z dnia 20 maja 2010r., o wyrobach
medycznych i zobowiązanie do doręczenia dokumentów warunkujących dopuszczenie do obrotu i
używania przedmiotu zamówienia na podstawie w/w ustawy na każde żądanie Zamawiającego w
terminie nie dłuższym niż 5 dni. Wykonawca nie dostarczył również próbki, która miała umożliwić
Zamawiającemu potwierdzenie wymaganych parametrów technicznych w stosunku do opisu jaki
przedstawił Wykonawca.
W związku z powyższym Wykonawca nie potwierdził parametrów technicznych wymaganych w
SIWZ i nie uzupełnił dokumentów w wyniku wezwania, w związku z czym oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp w zakresie Pakietu nr 4
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
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stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 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
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