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Dotyczy: postępowania na dostawę wyrobów laboratoryjnych i materiałów medycznych jedno i wielokrotnego użytku                                

dla SPSK-2 w Szczecinie. 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA 

W ZAKRESIE ZADANIA NR 12 

 Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 

2018.10.16, zwanej dalej „PZP”), zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu dokonano następującego 

rozstrzygnięcia:  

 

ZADANIE NR 12 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

oferta nr 4: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Anmar Sp. z o.o. Sp. k., ul. Strefowa 22 43-100 Tychy  

oferta nr 10: Skamex Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź    

oferta nr 11: Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze 

b) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia: 

z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy 

c) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania odrzucono dwie oferty: 

 

oferta nr 4:  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Anmar Sp. z o.o. Sp. k., ul. Strefowa 22 43-100 Tychy  

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

Uzasadnienie faktyczne: przedmiotem zamówienia w pozycji 1 zadania nr 12 jest worek do godzinowej zbiórki moczu, 

którego wymagane parametry zamawiający szczegółowo określił w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w formularzu 

cen jednostkowych.  

Jednym z wymogów była długość drenu, wynosząca 110 cm, przy czym zamawiający odpowiedzią na pytanie nr 15, 

udzieloną w Wyjaśnieniach nr 1 z dnia  09.04.2019 r. dopuścił dren o długości 120 cm. 

Wykonawca zaoferował wyrób B.Braun/Ureofix 500Classic o numerze katalogowym 4417940, którego długość drenu 

wynosi 170cm – zgodnie z informacją zawartą w materiałach katalogowych, złożonych wraz z ofertą.  

Wobec powyższego, z uwagi na niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, odrzucenie oferty Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowe Anmar Sp. z o.o. Sp. k. jest w pełni uzasadnione i konieczne.  
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oferta nr 11: Zarys International Group Sp. z o.o. SK, ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze 

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

Uzasadnienie faktyczne: przedmiotem zamówienia w pozycji 1 zadania nr 12 jest worek do godzinowej zbiórki moczu, 

którego wymagane parametry zamawiający szczegółowo określił w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w formularzu 

cen jednostkowych.  

Jednym z wymogów było „skalowanie wydzielonej komory kroplowej Pasteur’a co 1ml, komory pomiarowej od 40ml               

do 90ml co 5ml i od 90ml do 500ml co 10ml”. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 15 w Wyjaśnieniach nr 1                      

z dn. 09.04.2019 r. dopuścił skalowanie inne niż pierwotnie wymagane, to jest: co 1ml do 40ml, co 5 ml od 40ml do 100ml, 

co 10ml od 100ml do 500ml”. Dopuszczenie dotyczy zatem zakresu 40ml-100ml oraz 100ml-500ml, natomiast wymagania                  

w zakresie do 40 ml pozostały bez zmian. 

  Wykonawca zaoferował wyrób producenta Bicakcilar o nazwie Urimeter 500 Plus Safety, o numerze katalogowym                        

227 1030 1. Analiza treści oferty, w tym złożonych wraz z ofertą materiałów katalogowych wykazała, że komora zbiorcza 

wyrobu posiada podziałkę, umożliwiającą pomiary diurezy – informacja o skali pomiaru zawarta została w części opisowej 

karty. Karta zawiera również fotografię wyrobu, mającą służyć dodatkowo weryfikacji podanych informacji, dzięki 

zaznaczeniu poszczególnych elementów funkcjonalnych wyrobu.  

Z uwagi na słabą jakość fotografii – zwłaszcza w zakresie drobnych elementów wyrobu, takich jak skala – zamawiający                 

nie miał możliwości, by jednoznacznie stwierdzić, czy wyrób posiada wszystkie wymagane parametry, wobec czego 

skorzystał z ogólnie dostępnych w internecie materiałów katalogowych producenta, w tym zdjęć.  

Analiza dostępnych fotografii worka Urimeter 500 Plus produkcji Bicakcilar wykazała, że w zakresie pomiaru 0-5ml 

podziałka zawiera dwa znaczniki: “5ml” oraz znacznik bez opisu. Lokalizacja znacznika bez opisu w połowie odległości 

pomiędzy dnem zbiornika a znacznikiem “5ml”, świadczyła zdaniem zamawiającego o zastosowaniu podziałki co 2,5ml                  

w zakresie 0-5ml – co stoi w sprzeczności z wymaganiami zamawiającego w tym zakresie.  

Wobec powstałych wątpliwości co do zgodności treści oferty z treścią SIWZ, zamawiający w trybie PZP art. 87 ust. 1  

wezwał wykonawcę do wyjaśnienia opisanej rozbieżności. W odpowiedzi Wykonawca wyjaśnił, że komora kolekcyjna jest 

wyskalowana linearnie co 1ml do 40ml, przy czym pojemność 1ml i 2ml z powodu małej ilości miejsca wyznaczona jest przez 

krzywizny komory (uwaga zamawiającego: bez oznaczenia graficznego). W treści wyjaśnienia Wykonawca zawarł również 

zdjęcie, obrazujące w powiększeniu dolny element komory – oznaczając na zdjęciu “1ml” i “2ml” własną grafiką (nadrukiem 

opisu na zdjęcie) na wysokości wskazanych w treści pisma krzywizn. W zakresie skali linearnej zdjęcie potwierdza natomiast, 

że dokładny pomiar co 1ml rozpoczyna się od wartości “3” – pierwszym oznaczeniem cyfrowym jest “5”, poniżej którego 

znajdują się dwa znaczniki bez opisu.     

W opinii Zamawiającego, treść wyjaśnień Wykonawcy nie potwierdza zgodności treści oferty z treścią SIWZ, z uwagi                        

na okoliczności opisane poniżej.  

Wymogiem zamawiającego, postawionym w SIWZ pkt III ppkt 3 było zaoferowanie wyrobu medycznego                                 

w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2019.175 t.j. z dnia 2019.01.30, zwanej dalej 

“ustawą”). Wyroby te winny być wprowadzone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami,              

w tym – przepisami wykonawczymi do ustawy. Jednym z przepisów wykonawczych jest rozporządzenie Ministra Zdrowia                    

z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych  

(Dz.U.2016.211 z dnia 2016.02.19, zwane dalej “rozporządzeniem”). Zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do rozporządzenia – 

Wymagania zasadnicze dla wyrobów medycznych, część II – Wymagania dotyczące projektu i wykonania, punkt 10 – 

Wyroby z funkcją pomiarową:  

1. granice dokładności pomiaru podaje wytwórca wyrobu („10.1. Wyroby medyczne z funkcją pomiarową muszą być 

zaprojektowane i wytworzone w sposób zapewniający dostateczną stabilność i dokładność pomiarów w odpowiednich 

granicach dokładności, z uwzględnieniem przewidzianego zastosowania wyrobu medycznego. Wytwórca podaje granice 

dokładności.”); 
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2. wyniki pomiarów muszą być wyrażone w legalnych jednostkach miary („10.3. Wyniki pomiarów wykonanych                     

za pomocą wyrobu z funkcją pomiarową muszą być wyrażone w legalnych jednostkach miary.”). 

Oznacza to, że oferowany jako wyrób medyczny worek do godzinowej zbiórki moczu produkcji firmy Bicakcilar o nazwie 

Urimeter 500 Plus Safety, o numerze katalogowym 227 1030 1 – zgodnie z podaną przez wytwórcę granicą dokładności 

pomiaru – posiada skalę co 1ml w zakresie do 40ml, rozpoczynającą się od wartości 3ml (pierwszy znacznik na wyrobie).   

Ponieważ uprawnionym do określania granic dokładności pomiaru jest jedynie wytwórca wyrobu, tu: firma Bicakcilar – 

wyjaśnienia Wykonawcy, nie będącego jednocześnie wytwórcą oferowanego wyrobu, w zakresie granic dokładności pomiaru 

nie mogą być przez Zamawiającego uwzględnione. Z tego też względu, to jest braku umocowania prawnego do czynności 

opisanej w cytowanym powyżej punkcie 10.1 załącznika nr 1 do rozporządzenia, Zamawiający nie odnosi się szczegółowo               

do informacji, dotyczącej krzywizn wyrobu jako znaczników skali pomiaru, pomimo negatywnej oceny prawidłowości 

wskazania takiej ich funkcjonalności w treści wyjaśnień, złożonych przez Wykonawcę.   

Wobec powyższego, z uwagi na niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, odrzucenie oferty Zarys International                         

Group Sp. z o.o. Sp. k. jest w pełni uzasadnione i konieczne.  

 

d) spośród ważnych ofert za najkorzystniejszą została uznana: 

oferta nr 10: Skamex Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź    

cena oferty: 90.720,00 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru: oferta nr 10 jest jedyną ważną złożoną ofertą.     

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna punktacja: 

nr oferty wykonawca 

kryterium 1  

cena brutto - 

90% 

kryterium 2                  

termin dostaw - 

5% 

kryterium 3                  

parametry 

oceniane - 5% 

 

łącznie 

10 Skamex Sp. z o.o. Sp. k. 90,00 5,00 5,00 100,00 

 

Informację otrzymają wykonawcy, którzy złożyli ofertę. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie również 

zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta               

po dniu 08.07.2019 r. 

 

        Z poważaniem  

Dyrektor SPSK-2 

   podpis w oryginale 

 


