
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/            /15                                                                   Data: 14.05.2015 r.

SPROSTOWANIE 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na  dostawę sprzętu medycznego dla „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o . (Znak 
Postępowania: (1794/2015)

Informujemy, iż zamawiający dokonuje sprostowania rozstrzygnięcia w/w procedury przetargowej z  dnia 08.05.2015 
r. .Zamawiający w pakiecie nr 4 powtórzył czynność wyboru najkorzystniejszej, z uwagi na informacje jakie wpłynęły do 
zamawiającego.
Prawidłowe rozstrzygnięcie w zakresie :
Pakietu 4 - Medfinance S.A. Al. Piłsudskiego 76 90-330 Łódź

wartość netto: 188 704,00 zł ; wartość brutto: 201 816,00 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 4 -  Medilab Firma wytwórczo-usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok- w poz. 9 -  
Zamawiający wymagał  w załączniku nr 9 do SIWZ  - „Automatyczna kontrola szczelności oraz przepływu niezależnie 
w każdym kanale endoskopu przez cały proces mycia i dezynfekcji.” Wykonawca w żadnym załączniku do oferty 
przetargowej nie potwierdził powyższego wymogu. Wyłącznie w załączniku nr 9 do SIWZ w kolumnie "parametr 
oferowany" poinformował Zamawiającego, że spełnia powyższy parametr, co nie zostało potwierdzone w dołączonej 
ulotce myjni EW1. Kluczowym wymaganiem Zamawiającego jest kontrola szczelności oraz przepływu niezależnie dla 
każdego kanału endoskopu, a nie kontrola szczelności dla wszystkich kanałów jednocześnie. W dołączonej ulotce 
EW1 napisane jest wprost ” Test szczelności na początku cyklu i ciągły monitoring w czasie wszystkich faz cyklu z 
automatycznym zatrzymaniem procesu w przypadku wystąpienia anomalii." Myjnia EW1 wykonuje test szczelności 
dla wszystkich faz cyklu, czyli płukanie, mycie, dezynfekcja, płukanie dla wszystkich kanałów jednocześnie, ale nie 
jest potwierdzone, że w sposób ciągły kontroluje każdy kanał z osobna. Wykonawca nie potwierdził tego wymogu po 
wezwaniu przez Zamawiającego do wyjaśnienia oferty na podstawie art. 87 ust. 1   ustawy Prawo zamówień 
publicznych.
w poz. 13 - Zamawiający wymagał  w załączniku nr 9 do SIWZ  - „Pompy środków myjących i dezynfekcyjnych 
niezależnie dla każdego kanału endoskopowego”. Wykonawca w żadnym załączniku do oferty przetargowej nie 
potwierdził powyższego wymogu oraz nie potwierdził tego wymogu po wezwaniu przez Zamawiającego do 
wyjaśnienia oferty, jedynie przedstawił dokument który częściowo spełnia powyższy wymóg, nie potwierdzając, że 
Pompy środków myjących i dezynfekcyjnych działają niezależnie dla każdego kanału endoskopowego. Ponadto 
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień przedstawił materiały techniczne zaoferowanej myjni
w języku angielskim wraz z tłumaczeniem z których to jasno wynika, że nie ma mowy o pompach a jedynie o pompie. 
(The channels treatmet is guaranteed by a dedicated pump, a flow sensor and pressure transducer for the water 
circulation control).
W poz.20 - Zamawiający wymagał  w załączniku nr 9 do SIWZ  - Program chemicznej autodezynfekcji myjni zgodnie
z wymogami normy ISO 15883 cz.IV.  Wykonawca w żadnym załączniku do oferty przetargowej nie potwierdził w
materiałach  dot.  myjni  powyższego  wymogu.  Wyłącznie  w  załączniku  nr  9  do  SIWZ  w  kolumnie  "parametr
oferowany" poinformowała Zamawiającego, że spełnia powyższe, co nie zostało potwierdzone w dołączonej ulotce
myjni EW1. Ponadto w ulotce EW1 wprost producent poświadcza, że myjnia posiada ”Samodezynfekcja termiczna
zgodna z normą PN-EN ISO 15883-4".  Ponadto podkreślamy, że w odpowiedziach z dnia 28.04.2015r. było pytanie
jednego z Wykonawcy o dopuszczenie myjni tylko z autodezynfekcją termiczną, bez autodezyfekcji chemicznej, na co
Zamawiający nie wyraził zgody. Ponadto Wykonawca na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień przedstawił
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materiały  techniczne  oraz  wyjaśnienia  z  których  nie  wynika,  że  zaoferowana  myjnia  posiada  dostępny  program
dezynfekcji  chemicznej.  Wykonawca  przedstawiając  materiały  firmowe  powoływał  się  jedynie  na  dezynfekcję
termiczną.
W poz. 21 -  Zamawiający wymagał  w załączniku nr 9 do SIWZ - Wewnętrzny filtr bakterii 0,2 µm o polu powierzchni
min. 2.300 cm2

Wykonawca proponuje zastosowanie dwóch filtrów HEPA H14 o polu powierzchni 1575 cm2  każdy.  Bezwzględnie
Wykonawca  nie  spełnia  wymagań  Zamawiającego,  proponując  dwa  filtry  o  mniejszej  powierzchni.  Naraża  to
Zamawiającego  na  większe  koszty  eksploatacji,  ponieważ  zmusi  użytkownika  do  wymiany dwóch  filtrów,  a  nie
jednego.  Wykonawca proponując  swoje rozwiązanie  w świetle  ustawy zamówień publicznych powinna zapytać  o
dopuszczenie Zamawiającego, czego nie uczyniła. 

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.

            
       Z poważaniem
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