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INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY
TBK Medical Partner Sp. z o.o., ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Dostawę wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i
Onkologii Laryngologicznej - lampy operacyjne” o sygn. DZP/04PN/2017
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 Sp. z o.o. zawiadamia o
odrzuceniu Państwa oferty – z uwagi na fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie
Wykonawca w wyniku wezwania z dnia 21.02.2017r., w wyznaczonym terminie tj. 27.02.2017r.
dostarczył materiały techniczne producenta (złożone w nieprawidłowej formie tj. nie potwierdzone za
zgodność z oryginałem) i nie oznaczone zgodnie z wymogami SIWZ, którego z punktów w tabeli
(załącznik nr 6a-b do SIWZ - parametry techniczne) dotyczy poszczególna informacja potwierdzająca
jego spełnianie.
Z otrzymanych dokumentów wynika iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia określonych szczegółowa w załączniku nr 6a i 6b do SIWZ tj.:
1. Zamawiający w pkt. 15 tabeli (załącznik 6a i 6b) wymagał „Jednakowe panele sterowania dla
czaszy głównej i satelitarnej”, a Wykonawca zaoferował lampy z różnymi panelami
sterowania dla czaszy głównej i satelitarnej dla obu lamp. Z treści materiałów technicznych
wynika, iż oferowane czasze lamp głównej i satelitarnej posiadają panele sterujące różnego
kształtu i o różnej ilości przycisków sterujących
2. Zamawiający w pkt. 16 tabeli (załącznik 6a i 6b) wymagał „Pozycjonowanie lampy
sterylizowanym uchwytem centralnym lampy i dodatkowo min. 2 „brudnymi” uchwytami
umieszczonymi na czaszy lampy głównej i satelitarnej”, a Wykonawca zaoferował lampy w
których krawędzie czaszy stanowią „wirtualne brudne uchwyty”.
Zamawiający jednocześnie informuje, że w wyniku odpowiedzi na pytania dotyczące
uchwytów lamp w dniu 13.02.2017r dopuścił jeden ciągły uchwyt dookoła czaszy lampy
(ponad 90%) co również nie spełnia oferowany przez Wykonawcę sprzęt.
3. Zamawiający w pkt. 12 tabeli (załącznik 6a i 6b) wymagał „Regulacja średnicy pola
centralnym uchwytem czaszy lampy i przyciskami na panelu sterowania umieszczonymi na
czaszy lampy”. Wykonawca nie załączył szczegółowych/ precyzyjnych informacji w zakresie
tego punktu jednak zgodnie z ogólnie dostępnymi informacjami na stronie internetowej
producenta zaoferowana lampa Quasar eLite Qe30 nie posiada możliwości regulacji średnicy
pola przyciskami na panelu sterowania umieszczonymi na czasy lampy.
4. Zamawiający wymagał by sterownik był umieszczony na czaszy lampy, natomiast
Wykonawca zaoferował panel sterowania poza czaszą lampy (dotyczy pkt. 10,12,14) dla
lampy Quasar eLite Qe60
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W związku z powyższym zaoferowane lampy posiadają parametry niezgodne z wymaganiami
Zamawiającego określonymi w SIWZ i oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.
Ponadto Zamawiający na podstawie otrzymanych dokumentów informuje, że Wykonawca nie załączył
dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów tabeli tj.
 pkt. 3 (załącznik 6a i 6b) „Oświetlenie, w których wszystkie diody są tego samego koloru,
emitujące światło białe lub oświetlenie z mieszaniem barw w obrębie czaszy gwarantujące brak
tzw. „efektu tęczy"
 pkt. 6 (załącznik 6a i 6b) „Ilość diod w czaszy głównej” – parametr oceniany zgodnie z przyjętym
kryterium oceny ofert.
 pkt. 7 (załącznik 6a i 6b) „Ilość diod w czaszy satelitarnej” - parametr oceniany zgodnie z
przyjętym kryterium oceny ofert.
 pkt. 13 (załącznik 6a i 6b) „Wgłębność oświetlenia obu czasz min. 75 cm (L1 + L2) dla d 20%”
- parametr oceniany zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert.
 pkt. 14 (załącznik 6a i 6b) „Regulacja natężenia oświetlenia z panelu sterowniczego
umieszczonego na czaszy lampy w zakresie min. 30 – 100%, w tym oświetlenie endoskopowe
5%.”
 pkt. 23 (załącznik 6a i 6b) „Wodoszczelność każdej z czasz lampy min. IP 42 oraz systemu ramion
min. IP 30”
 pkt 25 (załącznik 6a i 6b) „Obudowa lampy przystosowana do współpracy z obiegiem
laminarnym”
 pkt 30 (załącznik 6b) „Lampy przygotowane do zainstalowania dotykowego zewnętrznego
sterownika lamp i kamery, z możliwością instalacji na ścianie lub kolumnie chirurgicznej,
zapewniającego sterowanie następującymi parametrami: Sterowanie funkcjami lampy:
włączanie / wyłączanie; temperatura barwowa; średnica pola; natężenie światła; funkcja białego
światła endoskopowego; Sterowanie funkcjami kamery: powiększenie/pomniejszenie; obrót 360
stopni (bez blokady); wyostrzanie obrazu automatyczne i manualne; jasność automatyczna i
manualna; balans bieli; stop klatka
Tym samym ze względu na odrzucenie zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, Zamawiający
odstępuje od żądania ponownego złożenia dokumentów na potwierdzenie w/w parametrów.

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
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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