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INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY
w zakresie Pakietu nr 71
Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 54a/2 , 53-333
Wrocław z przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania
serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.”. Nr
sprawy DZP/19PN/2017
Podstawa Prawna
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Szpital
Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. zawiadamia o odrzuceniu Państwa oferty w zakresie Pakietu nr 71
– z uwagi na fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie
Zamawiający wymagał w załączniku nr 5 do SIWZ dla Pakietu nr 71:
Poz. 1 Zestaw operacyjny do angiografii typu MULTIPLEX ANGIO zawierający:
-obłożenie chirurgiczne 230x320cm z panelem foliowym, dwoma otworami (pachwinowymi)i
przylepcami, wyposażone w warstwę ochronną i warstwę chłonną - 1szt
-osłona foliowa z gumką (f30-35cm) - 2szt
- osłona foliowa z gumką na osłonę RTG (f80cm) – 1szt
-osłona foliowa z gumką na ekran (prostokątna 90x100) - 1 szt
-ręczniki chłonne (30x40cm) – 2 szt
-fartuch chirurgiczny (rozmiar XL – 1 szt) z wstawkami
-serweta chłonna (podkład) 90x50 – 1szt
-igła 0,8x40mm – 1szt
- strzykawka 20ml Lower lock (wkręcana) – 1szt
- strzykawka 10ml – 1 szt
- kompresy gazowe 17- nitkowe 8W 7,5x7,5 – 30szt
-miseczki plastykowe przezroczyste
200-250ml – 2 szt.
miseczka 200 ml – 0 pkt
miseczka 250 ml – 2 pkt
- zestaw owinięty w serwetę nieprzemakalną 190cmx150cm
Poz. 2 Serwetki jałowe do rąk 50 x 40 pakowane pojedynczo wykonane z celulozy.
W związku z podjęciem wątpliwości w sprawie jakości i wymaganych parametrów w zaoferowanym
przez Wykonawcę zestawie w stosunku do wymagań Zamawiającego w Pakiecie nr 71,
Zamawiający wzywał do dostarczenia próbek (po 1 egzemplarzu dla każdego asortymentu w ramach
złożonej oferty). W wyznaczonym terminie Wykonawca dostarczył wymagane próbki, które zawierały
w zestawie opis zbiorczy zestawu wraz z parametrami (w języku angielskim) zawierającymi się w
wymaganiach Zamawiającego, jednakże same próbki tj produkty stanowiące elementy zestawu nie
potwierdzają parametrów technicznych oferowanych przez Wykonawcę określonych w opisie
zbiorczym zestawu jak również wymagań Zamawiającego uszczegółowionych w Pakiecie nr 71 tj.:
Poz. 1 Zestaw operacyjny do angiografii typu MULTIPLEX ANGIO zawierający:
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-obłożenie chirurgiczne 235x321cm z panelem foliowym, dwoma otworami (pachwinowymi)i
przylepcami, wyposażone w warstwę ochronną i warstwę chłonną - 1szt
-osłona foliowa z gumką f66cm - 2szt
- osłona foliowa z gumką na osłonę RTG (f80cm) – 1szt
-osłona foliowa z gumką na ekran prostokątna 86x91 - 1 szt
-ręczniki chłonne (30x40cm) – 4 szt
-fartuch chirurgiczny z wstawkami bez oznaczenia rozmiaru
-serweta chłonna (podkład) 90x50 – 1szt
-igła 0,8x40mm – 1szt
- strzykawka 20ml Lower lock (wkręcana) – 1szt
- strzykawka 10ml – 1 szt
- kompresy gazowe 17- nitkowe 8W 7,5x7,5 – 30szt
-miseczki plastykowe przezroczyste
200-250ml – 2 szt.
- zestaw owinięty w serwetę nieprzemakalną 191cmx151cm
Poz. 2 Serwetki jałowe do rąk 51 x 40 pakowane pojedynczo wykonane z celulozy.
W związku z powyższym treść oferty Wykonawcy jest niezgodna z treścią SIWZ i podlega
odrzuceniu w zakresie Pakietu 71
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 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 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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