
Do wszystkich uczestników postępowania

Znak: P-M/Z/            /14                                                               Data: 02.09.2014 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na  dostawę sprzętu medycznego na 
Blok Operacyjny w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. (Znak postępowania: 3633/2014)

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. informujemy, iż do dnia 20.08.2014 r.  do godz. 10.30  (termin składania 
ofert) do Zamawiającego wpłynęło 5 ofert. W wyniku przeprowadzonej procedury do realizacji zamówienia zostały  wybrane  
oferty firm:
PAKIET  1  -  BIAMEDITEK Sp. z o.o., ul. Składowa 1 15-300 Białystok
wartość netto: 131 910,00 zł ; wartość brutto:  142 462,80 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto zostały złożone oferty  
firm:

1. PROMED S.A. ul.Krajewskiego 1B 01-520 Warszawa streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  69,60 pkt - 
wartość brutto oferty, łączna punktacja: 69,60  pkt

2. Kendromed Sp. z o.o. ul. Sołtysowicka 25a 51-168 Wrocław streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  97,42 
pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja: 97,42 pkt

3. Dräger Polska sp. z o.o. ul. Sułkowskiego 18a 85- 655 Bydgoszcz streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 
84,02 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja: 84,02   pkt

PAKIET  2  - Dräger Polska sp. z o.o. ul. Sułkowskiego 18a 85- 655 Bydgoszcz 
wartość netto: 105 000,00 zł ; wartość brutto: 113 400,00  zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto zostały złożone oferty  
firm:

1. PROMED S.A. ul.Krajewskiego 1B 01-520 Warszawa streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 75,13 pkt - 
wartość brutto oferty, łączna punktacja: 75,13  pkt

2. Kendromed Sp. z o.o. ul. Sołtysowicka 25a 51-168 Wrocław streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 93,58 
pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja: 93,58 pkt

3. BIAMEDITEK Sp. z o.o., ul. Składowa 1 15-300 Białystok streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  68,88 
pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja: 68,88   pkt

PAKIET  3  -  BIAMEDITEK Sp. z o.o., ul. Składowa 1 15-300 Białystok
wartość netto:  212 546,00 zł ; wartość brutto: 229 549,68 zł 
streszczenie  oceny i  porównania  złożonej  oferty:  80,00  pkt-  wartość  brutto  oferty;  18,78  pkt  –  ocena  techniczna;  łączna  
punktacja 98,78 pkt
Oferta   najkorzystniejsza  pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie  wymogi  zawarte  w SIWZ. Ponadto 
została złożona oferta  firmy:

1.  „KONKRET” Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Sp. j ul. Dworcowa 15A 86-200 Chełmno streszczenie oceny 
i porównania złożonej oferty: 51,58 pkt- wartość brutto oferty; 20,00 pkt – ocena techniczna; łączna punktacja 71,58 
pkt

Zgodnie z art. 24 ustawy Pzp z postępowania wyklucza się wykonawców którzy nie wykazali spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu a oferta wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

Dotyczy Pakietu nr.1 i 2 - „KONKRET” Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Sp. j ul. Dworcowa 15A 86-200 Chełmno
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Uzasadnienie prawne:  Art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy Pzp. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie faktyczne. Zamawiający dnia 29.08.2014r żądał uzupełnienia oferty o: Wykaz min. 1 wykonanej  dostawy  w 

okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy -w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot 

zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, 

że te dostawy zostały wykonane należycie; - dotyczy Pakietu I i II. W/w dokument o którym mowa w Rozdziale VI ust.1 pkt 

b) SIWZ miał być potwierdzeniem spełniania warunku udziału w postępowaniu  opisanego w Rozdziale V ust.1 pkt 2) SIWZ tj: 

Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 

wszczęcia postępowania lub wykonuje nadal przynajmniej jedno zamówienie: odpowiadające rodzajem dostawom 

stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia tj.:

Pakiet I- dostawa  kolumn anestezjologicznych -  o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000,00 zł 
Pakiet II – dostawa kolumn chirurgicznych - o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000,00 zł
Pakiet III – dostawa lamp operacyjnych - o wartości brutto nie mniejszej niż  80 000,00 zł 

Żądane  dokumenty  Wykonawca  powinien  przedstawić  celem  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w 
postępowaniu  oraz  nie  podleganiu  wykluczeniu.  Termin  złożenia  uzupełnienia  do  oferty  został  wyznaczony  na  dzień  
01.09.2014r.  Wykonawca  nie  złożył  w  wyznaczonym  terminie  żądanych  dokumentów,  składając  jedynie  wyjaśnienie,  że 
załączony w ofercie wykaz dostaw wraz z referencjami odpowiada rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot  
zamówienia. 

Wobec przedstawionego powyżej  uzasadnienia  Zamawiający nie  uznał  przedstawionego w ofercie  wykazu dostaw 
dotyczącego pakietu I i III, gdyż wykaz ten nie zawierał wykazu min.1 dostawy odpowiadającym swoim rodzajem tj. Pakiet I- 
dostawa   kolumn  anestezjologicznych  oraz  Pakiet  II  –  dostawa  kolumn  chirurgicznych.  Zamawiający  wykluczył  z 
postępowania firmę „KONKRET” Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Sp. j ul. Dworcowa 15A 86-200 Chełmno.

Umowy zostaną zawarte w dn. 08.09.2014 zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) 

Zabezpieczenie   wykonania umowy 5% brutto powinno być wniesione przed podpisaniem umowy. 

Z poważaniem
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