Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM
w Szczecinie

Znak sprawy: ZP/220/58/18
Szczecin, dnia 23.11.2018 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych i testów
diagnostycznych na potrzeby Pracowni Patomorfologii, Mikrobiologii, Cytogenetyki i Alergologii
SPSK-2 PUM.

Powtórzenie czynności
Rozstrzygnięcia postępowania w zakresie zadania nr 2.
W związku z wpłynięciem w dniu 19 listopada 2018 r. do siedziby Zamawiającego zawiadomienia o
niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego polegającej na uznaniu oferty
Elektro Med. Grzegorz Pałkowski za najkorzystniejszą, podczas gdy winna być ona odrzucona,
Zamawiający dokonał ponownego badania spornej oferty.
Wykonawca został wezwany do potwierdzenia, że test z pozycji nr 3 spełnia wymagania określone w
SIWZ. Po zapoznaniu się z treścią wyjaśnienia Zamawiający dokonał odrzucenia oferty Elektromed
Grzegorz Pałkowski oraz powtórzył wszystkie czynności, mające na celu wyłonienie oferty
najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 2.
W konsekwencji powyższego Zamawiający dokonał powtórzenia czynności rozstrzygnięcia
postępowania w zakresie zadania nr 2.
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 6) Elektro Med. Grzegorz Pałkowski
ul. Zabierzowska 11
32-005 Niepołomice
Cena oferty brutto
Zadanie nr 2- 8.030,88 zł.
Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze
Oferta nr 10) MAR-FOUR Marian Siekierski
Ul. Kilińskiego 185
90-348 Łódź
Cena oferty brutto
Zadanie nr 210.584,00 zł.
Termin dostaw cząstkowych – 5 dni roboczych
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
z postępowania wykluczono 0 wykonawców.
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

z postępowania odrzucono 1 ofertę:
Oferta nr 6) Elektro Med. Grzegorz Pałkowski
ul. Zabierzowska 11
32-005 Niepołomice
Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy PZP, gdyż treść oferty jest
niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia a niezgodności tej nie można
poprawić na podstawie obowiązujących przepisów.
Uzasadnienie merytoryczne: Wymogiem Zamawiającego w zakresie zadania nr 2 poz. 3 było aby
oferowany test oparty był na szybkiej metodzie diagnostycznej . Wykonawca zaoferował test
(Weigert-Van Gieson long metod 100 tests) o numerze katalogowym DP-010218, który zgodnie z
wyjaśnieniem ww. Wykonawcy jest oparty na długiej metodzie diagnostycznej, co jest niezgodne z
treścią specyfikacji.
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d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę:

Oferta nr 10) MAR-FOUR Marian Siekierski
Ul. Kilińskiego 185
90-348 Łódź
Cena oferty brutto
Zadanie nr 210.584,00 zł.
Termin dostaw cząstkowych – 5 dni roboczych
Uzasadnienie wyboru: oferta była najtańsza i uzyskała największą ilość punktów.
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz
łączna punktacja
Nr
oferty
10

Wykonawca

MAR-FOUR Marian Siekierski

Cena brutto
95%

Termin dostawy zamówień
cząstkowych 5%

Suma
punktów

95,00

5,00

100,00

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu
03.12.2018 r.
Informację otrzymują ww. Wykonawcy, którzy złożyli oferty na zadanie nr 2.
Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszej została również zamieszczona na stronie
internetowej SPSK Nr 2 PUM oraz na tablicy ogłoszeń.

Z poważaniem

Dyrektor SPSK-2 PUM
w Szczecinie

Sprawę prowadzi: Wioletta Sybal
Tel. 91 4661088

2

