Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax 466 11 13
Szczecin, dnia 14-01-2013 r.
znak sprawy: ZP/220/84/12
w sprawie: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
narzędzi chirurgicznych wielokrotnego użytku oraz elementów implantacyjnych do
osteosyntezy w chirurgii szczękowo-twarzowej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA ZADANIU 1 ORAZ PONOWNE ROZSTRZYGNIĘCIE
POSTĘPOWANIA NA ZADANIU 1
Zamawiający informuje, że unieważnia dokonane rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania
na zadaniu 1 dokonane w dniu 10-01-2013r, gdzie jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną
przez ARNO-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Mietkowie.
UZASADNIENIE
Zamawiający w dniu 10 i 11 stycznia 2013r otrzymał informację od Aesculap Chifa Sp. z o.o. z/s
w Nowym Tomyślu o nie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia oferty wybranej jako
najkorzystniejsza tj. ARNO-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Mietkowie
Zamawiający w dniu 11 stycznia 2013r wystąpił do ARNO-MED. Sp. z o.o. o wyjaśnienie treści
złożonej oferty w zakresie jej niezgodności z siwz podniesionych przez Aesculap Sp. z o.o.
ARNO-MED. Sp. z o.o. w udzielonych w dniu 14 stycznia 2013r wyjaśnieniach podał m. in.,
że wypełniając formularz cen jednostkowych, będący integralna częścią oferty popełniła
błąd wpisując dla zadania 1 części 1.4 poz 18. numer katalogowy oferowanego narzędzia,
które nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego.
Wobec powyższego Zamawiający zobowiązany jest dokonać na podstawie art. 92 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej „ustawy PZP”) ponownego
rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania na zadaniu nr 1 o poniższej treści:
Zadanie 1
a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 1 - Fabryka Narzędzi Medycznych CHIRMED Marcin Dyner ul. Mstowska 8A
42-240 Rudniki
Oferta nr 3 -ARNO-MED. Sp. z o.o. ul. Kolejowa 24, 55-081 Mietków
Oferta nr 4 - Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
z postępowania wykluczono 0 wykonawców:
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
w postępowaniu odrzucono 2 oferty:
I.Oferta nr 1 - Fabryka Narzędzi Medycznych CHIRMED Marcin Dyner ul. Mstowska 8A,
42-240 Rudniki
uzasadnienie faktyczne: wskazany Wykonawca składając ofertę na zadanie 1 nie wycenił
wszystkich wyrobów objętych zamówieniem tj. w formularzu cen jednostkowych brak jest
wyceny części 1.1 (haki operacyjne i atraumatyczny system retrakcyjny)
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uzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP – treść złożonej oferty nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
II. Oferta nr 3 -ARNO-MED. Sp. z o.o. ul. Kolejowa 24, 55-081 Mietków
uzasadnienie faktyczne: wykonawca składając ofertę zaoferował w zadaniu 1 część 1.4 poz.18
narzędzie o numerze katalogowym BC259WB, którym oznaczone są nożyczki typu BabyMetzenbaum. Zamawiający w podanej pozycji wymagał nożyczek Metzenbaum.
W udzielonych wyjaśnieniach Wykonawca potwierdził podanie w ofercie nr katalogowego
narzędzia, które jest nie zgodne z wymaganiami siwz. Jednocześnie Zamawiający informuje,
że nie może poprawić błędnie zamieszczonego numeru katalogowego narzędzia, ponieważ
prowadziło by to do zmiany treści oferty (zaoferowania narzędzia, które spełniały by wymagania
opisane w siwz)
uzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP – treść złożonej oferty nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana złożona przez wykonawcę:
Oferta nr 4 - Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
Cena oferty brutto: 235456,11 zł
Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza spośród ofert złożonych w postępowaniu pod
względem kryterium przyjętego do oceny.
e)streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena-100%
4
100
Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 1901-2013r
Informację otrzymują Wykonawcy biorący udział w postępowaniu w wskazanych powyżej
zadaniach. Została ona również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy
ogłoszeń

Z poważaniem

........………………………….……….
/DYREKTOR SPSK NR 2 PUM/
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