gtsEtlt2

Szczecin,

TELEFONY:

Znak sprawy :

Centnala

Sekrr-'tariat Dyrektora
oraz
Zastgpcy Dyr€'ktora
ds. Ekonomic;zno Adm inistracyjrnyclr
tel 91 466 10 10
'15

Zastqrpcy Dyrektora

ds. Lecznictwa
16

Glowny Ksiggrcwy

Iel 9'l 466

10 17

sprawie: dost;rwy wyrobdw medycznych jednokrotnego uzytku, jed
do diagnostyki i do zilbieg6w radiologicznych oraz Srodk6w do dezynfekcji

OSrodka Dializ

SPSK-2

<,

rozsitrzys

n

iqci u

r"1;:lTlT::t-,""

i

e zad

an

i

a nr

z dnia 29 sWcznia 2004 r.
(Dz. U, z 2015 r. poz, 2164 ze lffi., zwana dalej ,,pzp,,) zamawiaj
ze w prowadzonym prostqpowaniu na dostawq wyrob6w me<lycznych jed
Jednorazowego sprzqtu

prawo

do diagnostyki i do

zabieg6w radiologicznych

Dzial ZamSwiefr

a) Nazwv (flrmyL5jgg[:iby i adresv wvkonawc6w, kt6rzy zlo2vl_sf€rl6

Publicznych

ofefta nr 1: Efmed Sp. z o.o., ul, Marynarki polskiej 100 80-5:t7 Gdairsk

Dzial OrganizacyjnoPrawny
tel. 91 466 10 29
Dzial Adm irristracy'jno-

za'wiadamia,

uzytku,

oraz

Srodk6w

ia w zakresie

ZADANIE NR 13 - uniewa2nione

tel. 91 466 10 45

tel. 91 466 10 86

pr.rblicznych

zadania nr it3,

Dziat Sprzedaily tJsllug
Medycznych i Markratingu

z postQpowania nie wylduczono 2adnego wykonawcy

c) Wvkonawcv, kt.oryEfi ofbrty zostaly odrzucone:
z postQpowania odrzucr:no jednq ofertq

Gospodarczy
91 466 10 54

Dzial Zaopatrzenia
tel. 91 466 10 30

fax 91 466

sprzQtu

do dezynfel,cji dlia OSrodka Dializ SpSK-2 dokonano rozstrzygniqcia ww.

Naczrelna Pielqrgniarka
tel. 91 466 10 18

tel

21"10"2016 r,

220 I !>8 I 16

Na podstawicl art. 92 ustawy

Sekretariat

tel 91 466 10

ZP,l

w

tel. 91 466 10 00

fax. 91 466 10

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr
PUM w Szczecinie
al. lrowstaric6w Wielkopolskich 72, 7O-LLL

10 31

Uzasadnienie prar/vne: na podstawie art, 89 ust. 1 pkt, 2 ustawy pZp, gdy2

jej

nie odpowierda

tre6ci SIWZ,
Uzasadnienie faktygznei

Dzial Kadrowo-Placowy
tel 91 466 1 0 39

Niezgodno6d ofeflry z treSciq SIWZ dotyczy:

-

Dzial Techniczny
tel. 91 466 10 70

poz' 2

-

koszurlk:a

dluga prowadzqca zbrojona, hydrofilnir

-

dla koszulki

o

wykonawca zaoferowal jedynie koric6wkq prost4 podczas gdy wyrnogrem

KRS: 00000182127

o6ci 65 cm
ajqcego byla

NIP:9)55-19-08.958

ofefta obejrnujqca r6wniez kofc6wki: Multipurpose, Hocke,l stick, RDV (renal double curve),

REGON: 0002.88900

LIMA;

Strona internel:ow;r

- poz. 3 - mikrocelwnik hiperselektywny:

spsk2-szczecin pl

1

Poczta e-mail
gpslz@sps! 2 - sz qz+pr_pl

i
zaoferowa,l: dla 5rednicy 2.4F -

zamawia'jqcy wymagal cewnika

za5 wyktnawca

2.4F, 2.7F

2.8F

o

dlugo6ciach

11

o dlugoSci 130
110 i 130 cm (brak

cewnik

dlugoSci 110 cm), dla Srednicy 2.7F cewnik o dlugoSci

1301150 cffi,
150 r:m (brak
oSci 150 cm),

dla Srednicy 2,8F cewnik o dlugo6ci 130 cm (brak dlugo6ci 110 i 150 cm);
2.

zamawiajqcy wymagal

dla wersji koaksjalnych prowadnika o

dlugoSci

I20lt40

cffi,

wykonawca zaof'eroural dlugo6i 110/130 cm,

... DNV.GL.
tso 9001

Dane zawarte w formuliarzu cenowym potwierdza stanowiqcy czq6i

ofefi

katalog

l. "l
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Sanrodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr
PUM w Szczecinie
al. Powstafic6w Wielkopolskich 7Zt 7O-Lt1.

$ts8t1$2

wykonawca udzielaiqc wyjasnieri w odpowiedzi na wezwanie Zarnawiaiqcego nre

TELEFON\':
Centrala
tel. 91 466

zaoferowane przez Efmed sp. z

Zamawiaiqcy nie pod;ziela tego stanowiska

w

wymienionych

gdy2

V\/ykonawcy/

spos6b staranny

i

jednoznaczny,

z

-

opis przedmiotu zam6wienia

sporz4dzony

du2ym stopniem szczeg6towosci, bez uzycier okre6lefr

pozwalaiqcych clomnir:mywai dowolnosi konfiguracji kofic6wek (poz.
2)
traktowania zestawieri parametr6w Srednicy i dlugo6ci cewnika (poz" 3).

'10

10 15

Sekretariat
Zastgpcy Dyrerktorrar
ds. Lecznictwir

tel

z srwz,

, ze wyroby

wymaganie takiego nie wynikalo z treSci SIWZ.

Sekretariat D)'rekllora
oraz
Zastgpcy Dyrerktora
ds. Ekonornic;zno Administracyjnyc h
tel. 91 466 '10

poz. 2 i 3 ul zadaniu nr 1.3 nie posiadaiq

koric6wek oraz dlugo5ci" stwierdzil jednak, ze oferta jest zgodna

'10 00

fax 91 466

o.o w

Zgodnie

91 466 '10 16

Gl6wny Ksiiqg,owy

z

38

PZP daje

zwr6cenia siq

do Zamawiaiqcego o v'ryjaSnienie tre6ci SIWZ, a wykonawca, kt6ry nie zwracal

o wyja6nienia

nie moze dopiero po

Naczelna Pielqrgniarka
tel. 9'1 466 10 18

aby odpowiadaly one zlozonej przez niego ofercie.

Dzial Zamowien

sqd6w

wykonawcy nie tylko uprawnienie, ale stanowi r6wniez obowiazek

tel. 91 466 10 17

Dzial Sprzedaiiy Uslug
Medycznych i Mark,etingu
tel. 91 466 10 45

i.L i

u,gruntowanym orzecznictwem zar6wno KIrc,

2 wybi6rczego

zlo2eniu oferty interpretowad postanowiefi SIWZ

terr

:;pos6b,

Tymczasem w trakr:ie postqpowania nie wplynqly zadne pytania ani wnioski dotycz:Ece
opisu
przedmiotu zam6wienia w zakresie zadania nr 13, co potwierdza, ze opis pr
zarm6wienia
nie budzil wqtpliwosci potencjalnych oferent6w, w tym wykonawcy, ktory zlo2yl

lr",tq,

Publicznych
tel. 91 466 10 86

Poniewaz nies;porne jest, ze zaoferowane wyroby w poz. 2

Dzial Organizacy)nctPrawny
tel 91 466 10 29

koric6wek

Dzial Adm inistracyjno-

i

i 3 w zadaniu nr 3 nie posiadajq

dtugoSci wymaganych przez zamawiaiqcego, odrzucenie oferty

uwagi na jej

niezgodno6i z tre6ciq SIWZ bylo konieczne i w pelni uzasadnione"

Gospodarczy
tel. 91 466

'10 54

d

Dzial Zaopatrzenia
tel. 9'1 466 10 30
fax 91 46610 3'1

Uzasadnienie prarn/ne: na podstawie art, 93 ust. 1 pkt 1 ustawy

z

dnia 29

2004,r. Prawo

zam6wief publicznych.

Dzial Kadrowo-Placowy

tel 9'l 466

) rozstrzvgniecie-Zediufezeslatp_Utiewaznione

10 39

Uzasadnienj-e

faktyzlte'i na zadanie nr 13 nie zloiono 2adnej oferty

W zwiqzku z powy2sz'ym uniewaznienie postQpowania w

Dzial Techniczny
tel.91 466 10 7iC

tego zada

z:akresie

; oclrzuceniu.
jest w pelni

uzasadnione i koniecznr:"

KRS: 00000184:27
NIP: 955-19-08.958

Informacjq otrzyma Wykonawca, ktory zlo2yl ofertq. Informacja o

REGON: 0002889011

zamieszczona na stronir: internetowej spsK-2 oraz na tablicy ogloszefi,

zost,anie r6wniez

Strona internettowa
qnqk?-eznza,^irr
vYv,\L

v4erv,Jrr

I
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Z pqwazaniem

Poczta e-mail
s p s k2

@spsk2-s4c;z-eig;i n. pl
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