Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
PUM w Szczecinie
Dzial Zam6wiefi Publicznych
Al. Powstafrc6w Wielkopolskich 72,

SPSK?
$zc.zEctN-

7O-Lll

Szczercin

tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax.466

tl t3

Szczecin, dn" 21"06.2016 r.

Znak s;prawy

I 22O | 22 | L6
w stprarwie; dostawy odczynnik6w do badafr serologicznych oraz wyrrlb6w medycznych jednokrotnego uzytku
ZP

dla SPSK-2

zAwrApoMrENrE
o rozstrzygniqciu postr;powania w zakresie:zadafi nr L-4,6-7
Na poclstawie art, 92 ustawy z dnia 29 styczniar 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych Zamawiajqry zawiadamia,
2e w prowadzonym postqpowaniu na dostawq odczynnik6w do badari srerologicznych oraz wyrob6w medycznych
jednokrotnego u2ytku dla SPSK-2 dokonano rozstrzygniqcia ww. postqpowania w zakresie zadan
wyszcz(3g6lnionych w tytule.

ZADANIE NR 1

iw, kt6rzy zlozvli ofertv:
ofefta nr4: Biuro Handlowo Uslugowe Danuta l3rzozowska Ul. Gorkiego 21a lok.115 92-524L6d2
ofefta nr 5: Farmator Sp. z o.o. Ul. Szosa ByrJgoska 56 g7-100 Toru6
ofefta nr 6: Regionalne Centrum Knariodawstwa i Knruiolecznictwa Ul. Rarciborska t5 40-074 Katowice
ofefta nr 7: Hydrex Diagnostics Sp. z o"o., spr, k:. Ul" T" Zana 4 04-313 Warszawa
blfly(Qnawcy, kt6rzy zostali wykluczeni z posfgrowania o udzielenie zarn6wienia:
z postqpowania nie wykluczono 2adnego rarykonawcy

Olryyklawcv, kt6ryeh oferty zostalfuneii
z postqpowania odrzucono jedn4 ofertq
ofefta nr 5; Farmator Sp. z o.o. Ul. Szosa Bydgoska 56, 87-100 Toruri
Uzasadmenie prawne: na podstawie art. 89 ust.

llzasrlln iqr ie fa kVczne

.L

pkt. 2 ustawy PZP, gdy2jej tre5i nie odpowiada tre6ci SIWZ"

:

Zaoferowany przez wykonawcq odczynnik stan,Card anty-D nie spelnier wymagari okreSlonych

w SIWZ,

poniewa2

nie posiada ceMkatu jednostki no\fikowanej,

w

Zamawiajqcy

punkcie IX,1.2 specyfikacji istotnych warunk6w zam6r,vienia

wyroby speln ajq wyma gan a
i

i

Za

mawiaj4cego

rruyrna

w celu potwierdzenia,2e

oferowane

gal zlo2enia:

,,dla zadania 1: dokument6w potwierdzajqcychr dopuszczenie ich do obr,ctu iuzywania na terytorium Rp zgodnie

z ustawq z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz, U. nr L07 z 2.0L0 r. poz.679), tj.:

a)
b)
O

deklaracji zgodno5ci,

ceffkatu

wystawionego przezjednostkq notyfikowan4

kopii powiadomienia lub zgloszenia do Rejestru wyrob6w merlycznych

i

podmiot6w odpowiedzialnych

za ich wprowadzenie do obrotu i u2ywania,

Dokumenty wymienione w pkt 1.2 lit. b)

ic)

nale2y zalqczye,, jezeli jest

to wymagane przepisami Ustawy z dnia
20,05.2010 r, o wyrobach medycznych (Dz. U, nr L07,220t0 r.t poz.67lt).,

Wykonawca

w

odniesieniu do odczynnika starrdard anty-D nie przedllo2yl certyflkatu jednostki notyfikowanej.
ZamawiajEcy pismem z dnia 77'05.2016 r. lve;zwal Wykonawcq do uzupelnienia oferify
o ceMikat

wystawiony

przez jr:dnostkq notyfikowan4 dla standardu

W

an\rD

.Termin uzupelnienier zostal zakredlony na 24.0s.20t6 r.

w dniu 23.05.2016 r zla2yl pismo w kt6rym podal, ze zaoferowany odczynnik
jest
standard anty-D
wyrobem medycznym ,zaliczanyrn do wyrob6w gpoza lisu A i t!_..j_nie posiada certrfikatu
odptowiedzi Wykonawca

iednostki nohrfikowanej, Zaoferowany odczynnik, wg ffia6nienia Wykonawcy znajduje
deklaracji CE zgodnie zzalqcznikiem III Dyrektpuy gBlVBlWE.

s;iq

w obrocie na podstawie

Wyja6nienie udzielone przez Wykonawcq nie ;raslugiwalo na uwzglqdnienie. O tym, czy odczynnik
standard anty-D

jest kwalifikowany do wyrob6w medyczny'ch do cliagnostyki in vitro z listy B, stanowi4cej Zal.
Nr 2
do Roz:porzqdzenia MZ z dnia 12 stycznia 2aLr r. w sprawie wymagafi zasadniczych oraz procedur oceny
zgodnoSci wyrob6w medycznych do diagnostyki in vitro (Dz.

U. 22013 r., poz. LI27) i zgodnie z art, 29 ust 5
ustawy z clnia 20'05.2010 r o wyrobach medyc;znych (Dz. U. z 2015 r., poz.876 pc,winien posiadad
ceMkat
)
jednostki notyfikowanej czy te| nie jest zaliczany do wyrob6w z Wykazu B
decvelqisceldo iakiegaodczvnniK
slandaE_anV o zoslanLe_uZvbz.
Zamawiajqry w punkcie 1"8 zalqcznika nr 6 do oferty jednoznacznie wskilzal, i2 odczynnrik rna sluzyi jako kontrola
testu antyglobulinowego. Poniewaz testy antyglobulirrowe sq testami do ustalania nieregularnych przeciwcial
antyerytrocytarnych, to material kontrolny do blch test6w, jakim jest odczynnik standard anty-D, jest zaliczany
do Wykazu B i powinien posiadai certyflkat jednostki notyflktwanej,

jest zgodne zar6wno ze stanowiskiem Instytutu Hr:matologii i Trarnsfuzjologii w Warszawie,
Prezesa Urzqdu Rejestracji Produkt6rry Leczniczych, Wyrob6w Medycznych i produkt6w Biob6jczych,

Powyzs,ze s;tanowisko

jak

i

wyrazonym

w

piSmie

z dnia 14.06.2016 r.

(znak: UR.DN8.461.0106.2016.KS.2), zawierajqcym odpowiedZ

na zapytanie Zamawiajqcego dotycz4ce kwaliflkar:ji odczynnika standard anty-D.
Wobec powy2szego, ofefta nie odpowiada treSci ISIWZ i koniecznym jest jej odrzucenie.

ofefta nr 7: Hydrex Diagnostics sp, z o.o. sp. k., ul. T. zana 4 o4-3r3 warszawa
cena oferW: 45.137,52 zl
Uzasadnienie wyboru: ofefta nr 7 uzyskala na;wiqcej punktdw spo6r6d zlozonych wa2nych ofert.

O

Jtresaezetue-pqenv

i por6wnania

zlo2onLch rnraznvch ofeft wraz z punktaciE

w kazdynn kryterium oraz l4czna

p!l]k!e!Jei
Liczba pkt

w kfierium cena

Wykonawca

Liczba pkt w kryterium
termin dostau4r zam6wieri

95o/o

Biuro Handlowo Uslugowe Danuta
Brzozowska, L6d2
Rer;ionalne Centrum Knryiodawstwa

i

Krwiolecznictwa, Katowice

Hylrex Diagnostics Sp. z o.o. sp. k.,
Warszawa

Informacjq otzymaj4 Wykonawcy, ktorzy zlo2yli ofertq, Informacja o ra4rborze oferty nljt<ozystniejszej zostanie
r6wniez zarnieszczona na stronie internetowej SFSK-2 orazna tablicy ogl,oszefi Umowa z wybranym wykonawcq
zostanie zawarta po dniu 27.06.20t6 r.

ZADI\NIE NR2 - uniewa2niorne
a)

Naz'

6r,rr.

kt6rzv zlozvli ofertE

ofefta nr 9: Shobu-Kan Jaroslaw Przqdka, ul. D,aleka B 73-110 Stargaro
ofefta nr 11: Skamex Sp. z o,o., SK, ul. Czqs;to,chowsk:a 38/52 g3-IZt t,6dz
Qllfiyllonawcv. kt6rzv zostali wykluczeni z porilgpowania g udzielenie zarfiiluienia:
z postqrpowania nie wykluczono 2adnego wylkonawcy

OltrYt

Ine:

z postqlpowania odrzucono

dwie oferty:

1. ofefta nr 9: Shobu-Kan Jaroslaw Przqdka, ul. Daleka

I

73-110 Stargard

UzasadlnieLiC_pEwne: na podstawie art. 89 us;t. 1 pkt. 2 ustawy pZp, gdtt2jej tre66 nie odpowiada tre6ci SIWZ,

Uzasadlnjenie faktyczne: wymogiem zamawiajqcego

w zakresie sposollu

pakowania ,cferowanych

w zadaniu nr 2

podkla,C6w operacyjnych bylo 20-30 sztuk

w opakowaniu jednostkowym. Wykonawca w obu pozycjach zadania nr 2
zaoferowal wyroby pakowane po 50 sztuk. Dane zawafte w formularZU c€nowyffi potwierdza stanowiEcy czq56 oferty
katalog.
Wobec powyzszego/ oferta nie odpowiada trer';ci SIWZ i koniecznym jest jej odrzucenie.

2. ofefta nr 11: Skamex Sp. z o.o., SK, ul. C;zqstochowska 3g/52 93-12.1L6d2
Uzasadnienie prawne: na podstawie

art. 89 ust, 1 pkt" 4 ustawy PZP, gdy2 zawiera ra2qco niskq cenq podkladdw

z poz.t.
tlzasadnienie fakWczne:

nr 2 obejmuje dwa rodzaje podkladciw chlonnych na st6l rtperacyjny, ujqrtych w pozycjach nr 1 i 2.
Zgodnir: z SIWZ, a w szczeg6lnoSci zgodnie z projektem umowy oraz ofeftq wykonawcy, obowiqzujqcq formq
Zadanie

i ilo6ci dostarczanych przez
podklad6w
wykon;rwcq
danego rodzaju. Ceny jednostkowe podkl ad6w z poz.1 i poz.2 w tym przypadku nie stanowia
wiqr: jedynie wielko6ci, kt6re obrazujE spos6b kalkulacji przez WykonawcQ ceny ofeftr:wej w zadaniu nr 2, lecz sq ro
wynagrodzenia bqdzie wynagrodzenie obliqzone

na podstawie cen jednostkowych

ceny rzeczywiste, kt6re placilby Zamawiajqry w przypadku wyboru oferty Skamex sp" z o.o. sp. k.

Skamex ry-pozvcii

1 (podklad chlonny na st6l operacyjny, wym.

102x152cm) zaoferowat cenq jednostkowq

w wyscrkoSci I,50 zl netto/szt., a w pozvcii 2 (podklad chlonny na st6l c,peracyjny, wynr. 102x226cm)

-

w wysokoSci

15,00 zl netto/szt,
Majqc na uwadze, ze:

1/

Skamex sp, z o.o. spr. k, cena podklad6w ,z poz. 2 wynosi 15,00 z{ netto/szt. i jest
dziesiqciokrotnie wyzsza od ceny podklad6w it poz. L n1imo, ze oferowaine w zadaniu nr 2 podklady sE tego samego
zaolferowana przez

rodzaju, o tozsamych b4d2zblilonych parametra,ch i zasadniczo r62niqsiq jedynie rozmiarern,

2/ Skarnex w ramach umowy realizowanej aktualnie na rzecz Zamawiajilcego dostarcza w cenie 12,80 zl netto/ szt.
te samre prldklady, tj. podklady producenta lvleclline nr kat. DYND4060S;BE, kt6re oferuje obecnie w poz. 1 w cenie
t,50 zl netto/szt., czyli po cenie o tL,30 zl nizszej,
3/ wykonawca Shobu-Kan Jaroslaw Przqdka w poz. l cenq podkladu okre6lil na kwotq Iir-,O}zl netto/sztukq,

4/ oferowana w pozycji 1 cena odbiega r6wnier2 ;:nacznie od cen rynkowych na podklady tego rodzaju,
Zamawiajqry na podstawie art, 90 ust, I PZP wezwal Wykonawcq do u<lzielenia wyja6nieri popartych
dowodami, dotycz4cych cen jednostkowycl'r podklad6w

z

poz. 1. Zgodnie bowiem

z

ugruntowanym

orzecznictwem KIO, ceny jednostkowe do zaplag nalezv badai w kategorii razqco niskiei ceny (np. wyrok KIO

I734lt',2 z dnia 24.08.2012 r.)

Spcilka zlo2yla wyja6nienia w terminie zakre6lonym przez zamawiajqcego, mia{y one je<lnak
og6lnikowy charakter,

ponadto nie zostaly zal4czone 2adne dowody'nia okoliczno6i,2e zaofenrwana cena porJklad6w
zpoz.l jest cenq
realnq' wobec powyzszego zamawiajqcy ponovrrnie zwr6cil siq do wykonawcy o zlozenie wyja6nieri,

zaznaczajqc,
2e oczt:kuje przedlozenia dokument6w potwierclzaj4cyr:h fakt dokonywarnia zakup6w prcdklad6w
zpoz. ! zadania
nr 2 przez Sp6lkq Skamex po obnizonej, symLrolicznej cenie. Kierujqc siq troskq. o wla6ciwe zabezpieczenie
interesu
wykonawcy, zamawiajqcy podkre6lil mozliwoSi utajnienia przez wykonar,rrcq przedkladarrych dokument6w.
Wykonawca nie zlo2yl dodatkowych wyja6nieii i nie pzedstawil r6wniez ,ruymaganych dowod6w"
Wobec niewykazania paez Skamex sp. z o.o. Sfi, 2e cena podklad6w

z

1toz.I jest cenq realnq

i nie stanowi razqco

niskiej ceny, oferta podlega odrzuceniu.

dlazslzygniecie: zadani
)n€l
Uzasardnienie faktyczne: na zadanie nr 2 n e zlo2ono zadnej ofegr niepodlegajqcej r:drzuceniu. W

zwiqzku

z powy2szym uniewaznienie postqpowania w ;lakresie tego zadania jest

vrr pelni uzasadnione i konieczne.
Uzasadnienie prawne: na podstawie aft. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2a04 r. prawo zam6wie6

publicznych"

Infcrrmacjg otrzymajq wykonawcy, kt6rzy zlo2yli ofertq. Informacia

o rozstrzygniqciu zostanie r6wnie2

zamies;zczona na stronie internetowej spsK-2 oraz na tablicy ogloszef"

MIENR3
ofefta

nawc<iw, kt6zy z{o2vli ofertv:
nr 9: Shobu-Kan Jaroslaw przqdka, ul" Daleka g 73-110 Stargard

DIyk

[glowania o udzielenie zarn6wienia:

z postqpowania nie wykluczono 2adnego wykonawcy

Ol&:rktla

re:.

z postqpowania nie odrzucono 2adnej oferlry

ofefta nr 9: Shobu-Kan Jaroslaw przqdka, ul. Daleka g 73-110 Stargaro
cena oferW: 32.400,00 zl
Uzasadnienie wyboru: ofefta nr 9 jest jedyn4 zlo2onqwa2nE ofertq.
punktacjqg
Liczba pkt
Nr

oferfu
9

w kryterium cena

Wykonawca

Liczba pkt w kryterium
termin dostawr zam6wief

czastkowv'ch

95o/o

Shobu-Kan Jaroslaw PrzEdka, StargarrJ

95

Informarcjq otrzyma wykonawca, ktory zlo2yl ofertq. Informacja

5

o

5olo

t4czna
punktacja
100

wyoorze oferty najkorzystniejszej zostanie

r6wniez zamieszczona na stronie internetowej spsK-2 oraz na tablicy ogloszeri. Umowa z wybranym wykonawcq
zostanier zawafta po dniu 2t"06.20I6 r.
ZADAINIE NR 4 - uniewainiong

a) Naznrylt-irmy), siedzibv i a

ofefta nr 11: Skamex Sp. z o.o.,

,rry.

kt6rzv zlo2vli ofertv:

SK, ul. Czqst.ochowska

3gli2 93-I2I Lttd2

b) Wvkonawcy. kt6rzv zostali wvkluczeni z posllgprowania o udzielenie zam6wienia:
z postgpowania nie wykluczono 2adnego wykonawcy
e) l&ykrnawcv, kt6rvch oferty zostalv odrzucorre:

z postQpowania odrzucono

jedne ofefte

ofeftal nr 11: Skamex Sp. z o.o,, SK, ul. Czqstochowsle 3g/52 13-IZI1.6d2
Uzasaclnienie prawne: na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, gd'y2jej tre6i nie odpowiada tre6ci sIWZ.

UggE4lnienie faktyczne: zaoferowany przez wr7'konawcQ

w zadaniu nr 4 czepek do mycia glowy na sucho jest
wyrobem kosmetycznym, zaS zamawiajqcy 2qdat wyrobu medycznego. Tym samym oferta nie odpowiada treSci
SIWZ i koniecznym jest jej odzucenie.
gllflgzrstrzvgniqcie:

llzasallnienie prawne: na podstawie art, 93 ur;t. 1 pkt 1 ustavvy z dnia 29 stycznia 2004

r.

prawo zam6wie6

publicznych.

Uzasaelnteoe-faKyeznc: na zadanie

nr 4 nie zlo2ono zadnej oferty

niepodlegajEcej odrzuceniu.

w

zwiqzku

z p<twy'2szym uniewaznienie postqpowania w :zal:resie tego zadania jest vv pelni uzasadnione i konieczne,

ZADANIE NR 6

allla4rw (firmv), siedzibv i adresv wvkonawc,6w. kt6rzy zlozvli oferty:
ofefta nr 1: Walmed Sp. z o,o,, Ul, ftak6w Le5nych 73 05-500 Jastrzqbie
ofefta nr 3: Aero-Medika sp. z o.o., Ul" Koperrnika 36140 oo-924 warszawa
ofefta nr 8: Jamro Przedsiqbiorstwo Handlowo Uslugowe, Ul, Malobqdzl<a 186

bLwyk

4Z-5OO llqdzin

;tgpowania o udzielenie zarn6wienia:

z postqrpowania

nie wykluczono 2adnego wyl<onawcy

wqv, kt6Lvch ofe rtv zostaly od rzucone I
z postqpowania odrzucono dwie oferty:

ELWyko

na

ofefta nr 3: Aero-Medika Sp, z o.o., Ul, Kopernika 36140 OA-924 Warszawa
ofefta nr 8: Jamro Przedsiqbiorstwo Handlornro Uslugowe, Ul, Malobqdzka 186 42-500 tlqdzin
1. ofefta nr 3: Aero-Medika Sp. zo.o,t Ul, Koperrnika 36140 oo-gz4 warrszawa
Llzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust,

I

pkt, 2 ustawy pZp, gd7,2jej tre5i nie crdpowiada treSci SIWZ"

Uzasadnienie faktvczne: przedmiotem zam6wienia
Versa oraz Dynamic

II

w zadaniu nr 6 sE filtry arrtybakteryjne do ssak6w typu Victoria

(producent Cheiron), co ;zamawfrajqcy jednoznacznie okreSlil w opisie przedmiotu zam6wienia.

Filtry oferowaneprzez Sp6tkq (filtr do ssaka prod. Kunr] Shin Plastics Co, Ltd, nr kat. SK202S) nie spelniajEWarunKu

z wymienionymi typami ssak6w: nieprawidlowa - zbyt duzia 5re6nica g6rnej kolistej czqSci filtra
zamontowanie go w gnie2dzie ssakil. Tym samym uzycie filtra jest fizycznie niemozliwe.

kompalrybilnoSci
uniemozliwia

Wotlec powyzszego, ofefta nie odpowiada tre5ici SIWZ i koniecznym jest jej odrzucenie.

2.

oferta nr 8: Jamro Przedsiqbiorstwo

fl-landlowo Uslur;owe, Ul. Malob4rlzka 1E6 42-500 Bqdzin

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust.

I

pkt. 2 ustawy PZP, gdy'2jej tre66 nie odpowiada tre5ci SIWZ.

Uzasadnienie faktvezne: przedmiotem zam6wienia

w zadaniu nr 6 s4 f ltry antybakteryjne do ssak6w typu Victoria
Versa oraz Dynamic II (producent Cheiron), co :uamawiajqcy jednoznacznie okre6lil w opisie przedmiotu zam6wienia"
Filtry of'erowane przez Sp6lkq (filtr do ssaka prod. Pall Medical, nr kat. OROlH) nie spelnriajE warunku kompatybilno6ci

z wymienionymi typami ssak6w: nieprawidlorrua - zbyt duza 5rednica g6rnej prostokqtnej czq5ci filtra uniemo2liwia
zamontowanie go w gnie2dzie ssaka. Tym samynl uzycie filtra jest fizycznie niemozliwe.
Wobec powyzszego, ofefta nie odpowiada treSci SIWZ i koniecznym jest jej odrzucenie.

ofertar nr 1: walmed sp. z o.o., Ul" ftak6w l.esnych 73 05-500 Jastrzqbie
cena oferW: 71.280,00 zl
Uzasadnienie wyboru: oferta nr l jest jedy'nq zlo2onqwaznaofert4,
punktaqi4.
Liczba pkt
Nr

Wykonawca

ofertu
1

Liczba pkt w kryterium
termin dostawy zam6wieri

w kfierium cena

czastkowvch

95o/o

Walmed Sp. z o.o,, Jastrzqbie

95

Informacjq otrzymajq Wytonawcylt6rzy ztotyl,

100

5

Informacja o rnryOorze oferty

"f",tA.

5oln

tqczna
punktacja

r1ajffi

r6wnie,2 zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tabliry o1;losze6.
Umowa z wybranym wykonawcE

zostanie zawafta po dniu 27.06.20t6 r.

5w
ilnl

ki

z postQpowania nie wykluczono

dlry_fkpnawcv. kt6rycn oferV

|

005 Niepolom ce

iadnego rarykonawcy

zos

rzuconeii

z postqpowania nie odrzucono 2adnej oferliy

ofefta nr 10: Elektro Med Grzegorz
cena

Palkowsl<i lJl. Zabierzowska 11 32-CtO5 Niepolornicer

o@,00_Z!

Uzasadnienie wyboru: ofefta nr 10 uzyskala najwiqkszq liczbq punkt6vv spo6r6d zlo2onych waznych
ofeft.
punKtadai
Liczba pkt

w kfierium cena

Liczba pkt w kryterium
termin dostawT zam6wieri

95o/o

Mar Four Marian Siekierski, t6dZ

5,00

Elerktro Med Grzegorz Palkowski

:3,3:i

Informadq otayma wykonawca, ktory zlo2yl crerte. Irformacja

o

wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie

rowniez zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tabliry ogloszed. Umowa z wybranym
wykonawcE
zostirnie zawafta po dniu 27.06.2016 r,

Z powa2aniem

o\/lRri:;
$nintrl;ll':
Sr1:ttai+
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h$nlt'lli

