
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/            /15                                                                   Data: 28.04.2015 r.

SPROSTOWANIE 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla „Pro-Medica”  w Ełku Sp. z o.o. (Znak 
Postępowania: 1326/2015)

Informujemy, iż zamawiający dokonuje sprostowania rozstrzygnięcia w/w procedury przetargowej z  dnia 24.04.2015 
r. .Zamawiający w pakietach: 12, 33 powtórzył czynność wyboru najkorzystniejszej, z uwagi na informacje jakie wpłynęły do 
zamawiającego.
Prawidłowe rozstrzygnięcie w zakresie :
Pakietu 12 - ROVERS Polska Sp. zo.o., ul. Stołeczna 10, 05-501 Piaseczno

wartość netto: 6080,00 zł ; wartość brutto: 6566,40 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja - 100,00 pkt

             Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
PAKIET 33 -  Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
wartość netto: 14977,40  zł ; wartość brutto: 16175,59 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00  pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna punktacja
- 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
     Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca
oferty wykonawców w zakresie poniższych nr pakietów, gdyż ich treść nie odpowiada SIWZ.

• Pakiet 12 -  Polmil Sp. z o. o., S.K.A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz- w poz. 3 -  Zamawiający wymagał   
szczoteczki typu  cervex  brush combi (patrz: odp.84 z dn. 07.04.2015 r.) a nie cyto brush (oferta).

• PAKIET 19 -  Aesculap Chifa Sp. z o.o. , ul Tysiąclecia 14 ; 64-300 Nowy Tomyśl w poz. 3 –  strzykawka nie 
posiada mechanizmu sprężynowego umożliwiającego automatyczną identyfikację przestrzeni z-o, wymaganego przez 
zamawiającego.

• Pakiet 19  - Billmed sp. z o.o., ul. Krypska  24, 04-082 Warszawa w poz. 3 -  strzykawka nie posiada mechanizmu 
sprężynowego umożliwiającego automatyczną identyfikację przestrzeni z-o, wymaganego przez zamawiającego.

• PAKIET 33 -  Profarm  PS sp. zo.o. ul. łonecnza 96, 05-500 Stara Iwiczna –  zaoferowane paski nie spełniają
warunku tj. czasu pomiaru od chwili zassania próbki= 7s, zamawiający wymagał 5s.

• Pakiet 72 - Varimed  Sp. zo.o., ul. powstańców Śl. 5, 53-332 Wrocław w poz. 2 – proteza nie posiada znacznika
wymaganego przez zamawiającego.

      Zamawiający zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 pzp unieważnia postępowanie o udzielenie w/w zamówienia w zakresie nr 72
gdyż  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie.
      Zamawiający zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 pzp unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia dla  pakietu nr 19 gdyż
nie złożono żadnej ważnej oferty.                                                                              

Umowa zostanie zawarta w 6-tym dniu od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047 oraz z
2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349). 

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

Przepraszamy za zaistniałą pomyłkę.

AB                    Z poważaniem
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