oznaczenie sprawy FDZP.226.45.2018

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Limanowskiego 20/22
63-400 Ostrów Wielkopolski

Ostrów Wielkopolski dnia 09.01.2019 r.

WYNIK WYBORU OFERT - informacja dotyczy: pakietu nr 8
złożonych w przetargu nieograniczonym pn.”Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Okulistycznego ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim”.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. poz. 1579 – tekst jednolity
ze zm.) Zamawiający informuje, iż :
*Numer pakietu
*wartość przeznaczona
na realizacje zamówienia

Numer oferty
Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto=60%
Termin dostawy=20%
Okres gwarancji=20%

Pakiet nr 8
- aparat USG
76 138,70 zł

OFERTA nr 03
Quantel Medical Polska Sp. z o.o.
ul. Rtm.Witolda Pileckiego 67/P.II
02 – 785 Warszawa

1

36 234,00=54,49 pkt.
20 dni=20,00 pkt.
36 m-cy= 5 ,00 pkt.
Łącznie = 79,49 pkt.

Wynik wyboru
Na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 Zamawiający
odrzuca ofertę nr 03 , gdyż jej treść nie
odpowiada
treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia – tzn.
nie spełnia
wymogów technicznych postawionych w
załączniku nr 1A:
- w pkt.II.2 – Zamawiający dopuścił odpowiedzią
na pytanie sondę 10MHz, ale nie zmienił
wymagań wobec parametrów sondy takich jak:
rozdzielczość osiowa-0,12mm, rozdzielczość
poprzeczna – 0,3mm oraz kąt skanowaniamin.55
stopni.
Zaoferowane
wartości
(rozdzielczość osiowa -0,2, rozdzielczość
poprzeczna-0,6mm, kąt skanowania-50 stopni są
znacząco gorsze od stawianych wymagań.
Oferowana sonda posiada rozdzielczość niemal
dwukrotnie gorszą niż wymagana.
- w pkt. II.6 – oferowane urządzenie nie spełnia
wymogu
w
zakresie
regulacji
energii
transmitowanej z sondy B w trakcie badania
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OFERTA nr 04
ECHO – SON S.A.
ul. Krańcowa 5

24 - 100 Puławy

OFERTA nr 07
Consultronix Spółka Akcyjna
ul. Przemysłowa 17
32 – 083 Balice

36 234,00=60,00 pkt.
7 dni=20,00 pkt.
36 m-cy= 5,00 pkt.
Łącznie =85,00 pkt.,

94 999,00=22,88 pkt.
30 dni = 10,00 pkt.
36 m-cy 5,00 pkt.
Łącznie =37,88 pkt.

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 Zamawiający
odrzuca ofertę nr 04 , gdyż jej treść nie
odpowiada
treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający w dniu
09.11.2018r. Udzielił odpowiedzi na zadane
przez uczestników postępowania i zmodyfikował
treść załącznika nr 1A. Informacje te zostały
zamieszczone
na
stronie
internetowej
Zamawiającego i są wiążące z chwilą ich
upublicznienia. Wykonawca nie zastosował
zmodyfikowanego załącznika nr 1A, zatem złożył
ofertą niezgodną ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia.
UNIEWAŻNIENIE na postawie art.93 ust.1 pkt.4
Cena oferty nr 07 przewyższa kwotę, którą
Zamawiający
zamierza
przeznaczyć
na
sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie
może zwiększyć te kwoty do ceny
najkorzystniejszej oferty , która nie podlega
odrzuceniu.

Zamawiający informuje, iż z niniejszego postępowania w zakresie ww. pakietu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.
W postępowaniu nie dopuszczono do dynamicznego systemu zakupów.
W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Dziękuję za złożone oferty.
/podpisano
Dyrektor ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim
Dariusz Bierła/
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