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

Zabrze, dn. 01.08.2017r

DZP/16PN/2017
Walmed Sp. z o.o.
Ul. Ptaków Leśnych 73
05-500 Jastrzębie k/Warszawy

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY
Walmed Sp. z o.o., ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę
aparatu do znieczulenia oraz respiratora dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.”
o sygn. DZP/16PN/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 2– z uwagi na fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Uzasadnienie
Wykonawca w wyniku wezwania z dnia 21.07.2017r., w wyznaczonym terminie tj. 25.07.2017r.
dostarczył materiały techniczne producenta zawierające informacje umożliwiające weryfikację
wymaganych parametrów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 7 do
SIWZ (parametry techniczne), w zakresie pkt.13,24,54, o które był wzywany.
Z otrzymanych dokumentów wynika iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia określonych szczegółowo w załączniku nr 7 do SIWZ tj.:
Zamawiający w pkt. 24 tabeli wymagał „Tryb wentylacji typu MMV”, a Wykonawca zaoferował tryb
wentylacji AVM, interpretując że Zamawiający dopuszczał „inne tryby wentylacji działające na
zbliżonej zasadzie do MMV”. Dostępna w respiratorach Bellavista 1000 wentylacja AVM (Adaptive
Ventilation Mode) nie może być uznana za odpowiednik wentylacji MMV (Mendatory Minute
Ventilation) ponieważ zadaniem trybu MMV jest zachowanie ustalonego przez operatora poziomu
wentylacji minutowej, natomiast zadaniem trybu AVM jest dopasowanie parametrów wentylacji na
podstawie pomiarów podatności C i odporności R płuc pacjenta. Tym samym tryb wentylacji AVM
nie działa na zbliżonej zasadzie do trybu wentylacji typu MMV.
W związku z powyższym zaoferowany respirator posiada parametry niezgodne z wymaganiami
Zamawiającego określonymi w SIWZ i oferta Wykonawcy 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 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.
Strona 1 z 2

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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