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WSZYSCY WYKONAWCY

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu nr 6/2015 na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego
na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o.
Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. jako Zamawiający zgodnie z treścią art. 92 ust.
2

ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmn.) uprzejmie

informuje, iż w związku z zakończeniem pracy Komisji przetargowej związanej z wyborem Wykonawcy na dostawę drobnego
sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o.
wygrały firmy

pn nr 6/2015

jako najkorzystniejsza, które przedstawiły najkorzystniejszą cenę - otrzymując o wartość punktową

równej 100,00 pkt- zał nr 1 do niniejszego pisma.
W dniu 31 08 2015r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podano kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie całości zamówienia w wysokości: 389.359,064 zł, którą zwiększył do kwoty 453.635,38 zł.
W wyznaczonym terminie wpłynęło 15 ofert, które złożyły następujące firmy:
1) KSELMED s. c.
Andrzej Kucharski, Piotr Kucharski , Wojciech Kucharski
ul. M. Konopnickiej 7
86-300 Grudziądz wartość oferty brutto: 62.557,92zł
2) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Raciborska 15
40-074 Katowice wartość oferty brutto: 60.067,44 zł
3) Analityka s. c.
Marta Świętoniowska i Krzysztof Matuszkiewicz
ul. Lubelska 36
10-409 Olsztyn wartość brutto oferty: 4.374,00 zł
4) Argenta spz o.o. sp. k.
ul. Polska 114
60-401 Poznan wartość brutto oferty: 73.972,44 zł
5) BoMaxima s.a
ul. Vetterów 5
20-277 Lublin wartość brutto oferty: 223.507,73 zł
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6) MEDAN ul. ks. dr A. Koroczka
44-103 Gliwice wartość brutto oferty: 92.264,40 zł
7) CORMAY s.a.
ul. Wiosenna 22
05-092 Łomianki wartość brutto oferty: 161.232,12 zł
8) Bio-Rad Polska sp z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa wartość brutto oferty: 61.830,68 zł
9)Medlab Products. Sp z.o.o.
ul. Gałczyńskiego 8
05-090 Raszyn wartość brutto oferty: 40.208,40 zł
10) FARMATOR Sp z .o.o.
ul. Szosa Bydgoska 56
87-100 Torun wartość brutto oferty: 42.008,28 zł
11) Biuro Handlowo Usługowe Danuta Brzozowska
ul. M.Gorkiego 21A lok. 115
92-524 Łódź wartość brutto oferty: 52.828,20 zł
12) HYDREX Diagnostics sp z o. o.
ul. Tomasza zana 4
04-313 Warszawa wartość brutto oferty: 114.859,62 zł
13) AMP Polska sp z.o.o.
ul. Bolesława Prusa
30-117 Krakow wartość brutto oferty: 78.017,04 zł
14) AQUA Med ZPAM Kolasa sp. j.
ul. Targowa 55
90-323 Łódź wartość brutto oferty: 42.830,64 zł
15) Profilab s.c.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warszawa wartość brutto oferty 59.006,88 zł

Postępowanie obejmowało: 19 zadań. W trakcie badania ofert wykluczono wykonawców: 1 Wykonawcę - Bio-Rad
Polska sp z o. o. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 - nie wykazano spełniania
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warunków udziału w postępowaniu (oraz brak wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zw. ofertą art. 24 ust. 2 pkt. 2 –
uzasadnienie prawne).

Uzasadnienie faktyczne
W dniu 01 09 2015 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia brakujących dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu - deklaracji zgodności dla odczynników z grupy II podgrupy B pakiet nr 1 surowica
antyglobulinowa poliwalentna. Standard Anty-D i papaina liofilizowana w języku polskim. Dokumenty zostały złożone
wyłącznie języku angielskim Wymagane dokumenty winny być złożone w takiej formie łącznie z tłumaczeniem na język polski.
Do dnia 03.09.2015r. Zamawiający nie otrzymał w/w dokumentów – nie złożył wyjaśnień w związku z powyższym ofert
została odrzucona art. 24. ust. 4.
W trakcie badania ofert odrzucono 2 oferty:
1) Bio-Rad Polska sp z o. o. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa na podstawie art. 24 ust. 4 – zadanie 1 z grupy II podgrupa
B – odczynniki – uzasadnienie j/w.
2) Oferta Wykonawcy Farmator Sp.z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 56 na zadanie nr 1 grupy II podgrupy B
pakiet nr 1 – „odczynniki” została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 8 Pzp, bowiem treść oferty nie
odpowiada treści siwz (uzasadnienie prawne).
uzasadnienie faktyczne
Zamawiający w piśmie z dnia 24.08.2015 określił cechy zamawianego odczynnika Standard Anty-D. Standard Anty -D
winien mieć zastosowanie do kontroli czułości badań serologicznych tj.: pośredniego testu antyglobulinowego oraz testu
enzymatycznego, do zapewnienia prawidłowej interpretacji wyników badań, wyeliminowania błędów technicznych podczas
wykonywania testu antyglobulinowego oraz testu enzymatycznego oraz ujednolicenia warunków wirowania a także wymagał
aby odczynnik posiadał znak CE z numerem jednostki notyfikowanej. Wykonawca na skutek wezwania z dn. 02 09 2015 do
złożenia wyjaśnień w sprawie brakujących dokumentów, złożył wyjaśnienia ale nie uzupełnił oferty – do dnia 03.09.2015r. nie
przedstawił certyfikatu jednostki notyfikowanej.
Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu,
nr sprawy UR.DNB.461.0169.2014.KDS.1 odczynnik standard anty-D,
przeznaczony do „prawidłowej interpretacji wyników badań”, wyeliminowania błędów technicznych przy wykonywaniu testu
antyglobulinowego (PTA) oraz testu enzymatycznego (LEN) oraz ujednolicenia warunków wirowania, którego Zamawiający
wymagał powinien być zaliczany zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w
sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro do wykazu A a
jego ocena zgodności powinna być przeprowadzona przy udziale jednostki notyfikowanej.
Z załączonych dokumentów wynika że proponowany odczynnik Standard Anty-D nie jest kwalifikowany do wykazu A
ani do wykazu B oraz nie jest certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną a tym samym nie spełnia wymagań określonych w
siwz.
Oferty złożone po terminie: 0 ofert. Unieważniono 2 zadania:
- zadanie nr 1 - pakiet nr 7 grupa I – pojemnik polistyrenowy art. 93.1.1 – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu (uzasadnienie prawne i faktyczne)
- zadanie testy paskowe do analizy moczu – pakiet nr 5 grupa II podgrupa A z art. 93 .1. pkt. 7 postępowanie na w/w
zadanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wada uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w
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sprawie zamówienia publicznego (uzasadnienie prawne). Zamawiający niejednoznacznie opisał zamawiany towar przez co
wprowadził w błąd Wykonawców.
Uzasadnienie faktyczne
Na stronach 23 Zamawiający opisał pakiet nr 5 jako - TESTY PASKOWE DO ANALIZY OGÓLNEJ MOCZU, mocz kontrolny,
mikroalbuminuria + dzierżawa czytnika pasków 10 parametrowcych. Natomiast na stronie 24 i 25 SIWZ Zamawiający określił
następujące wymagania w odniesieniu do wyrobów oferowanych w pakiecie nr 5:

Lp

Nazwa parametru

j. miary METODA OZNACZANIA

1

TESTY PASKOWE DO
ANALIZY MOCZU 10
PARAMETROWE
PRZYSTOSOWANE DO
CZYTNIKA CLINITEC-50

2

MOCZ KONTROLNY
PRZYSTOSOWANY DO
CZYTNIKA CLINITEC
POZIOM normalny i
patologiczny

3

MIKROALBUMINURIA +
OZN
dzierżawa czytnika

OZN

LEUKOCYTY, AZOTYNY, UROBILINOGEN,
BIALKO, Ph, KRWINKI CZERWONE, CIEZAR
WLASCIWY, CIALA KETONOWE, BILIRUBINA,
GLUKOZA

OZN

LEUKOCYTY, AZOTYNY, UROBILINOGEN,
BIALKO, Ph, KRWINKI CZERWONE, CIEZAR
WLASCIWY, CIALA KETONOWE, BILIRUBINA,
GLUKOZA - ODCZYNNIK PŁYNNY I
KOMPAYBILNY Z TESTAMI PASKOWYMI I
CLINITEKIEM 50 DO OZNACZANIA MOCZU
Test paskowy

Jak wynika z powyższego opisu - Zamawiający wymagał testów paskowych i moczu kontrolnego przystosowanych do czytnika
CLINITEK-50 (poz. 1 i 2 powyższej tabeli) oraz dodatkowo testów do mikroalbuminurii wraz z czytnikiem, dzierżawiony
czytnik miał być używany w połączeniu z testami do mikroalbuminurii, tzn. testy do mikroalbuminurii miały być odczytywane
w dzierżawionym czytniku. Wskazuje na to zapis "MIKROALBUMINURIA + dzierżawa czytnika ".
Powyższy zapis zawiera błędy, których Zamawiający w porę nie zauważył i nie poprawił w terminie ustawowym. Zapisy w
powyższej tabeli opisują przedmiot zamówienia w pakiecie 5 w sposób istotnie odmienny od opisu użytego prze
Zamawiającego w formularzu cenowym, co doprowadziło do niejednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia i w efekcie do
złożenia przez wykonawców ofert o nieporównywalnym zakresie.
Ponadto w odpowiedziach Zamawiający dopuścił testy immunochromatograficzne do mikroalbuminurii, przez co powstała
sprzeczność z powyższym zapisem SIWZ gdzie Zamawiający wymagał testów do mikroalbuminurii wraz z czytnikiem.
Dopuszczonych testów immunochromatograficznych nie można oznaczać w czytniku do pasków do moczu, a Zamawiający
dopuszczając testy immunochromatograficzne nie usunął jednocześnie wymagania „MIKROALBUMINURIA + dzierżawa
czytnika”, pozostawiając to wymaganie jako obowiązujące w SIWZ. Ponadto pomyłkowo Zamawiający podał wymaganie
kompatybilności testów paskowych w poz. 1 i moczu kontrolnego w poz. 2 z czytnikiem CLINITEK 50.
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Prawidłowy opis wymagań do przedmiotu zamówienia w tym pakiecie powinien być następujący:

Lp

Nazwa parametru

j. miary METODA OZNACZANIA

1

TESTY PASKOWE DO
ANALIZY MOCZU 10
PARAMETROWE
PRZYSTOSOWANE DO
CZYTNIKA CLINITEC-50

2

MOCZ KONTROLNY
PRZYSTOSOWANY DO
CZYTNIKA CLINITEC
POZIOM normalny i
patologiczny

3

MIKROALBUMINURIA +
OZN
dzierżawa czytnika

4

Dzierżawa czytnika

OZN

LEUKOCYTY, AZOTYNY, UROBILINOGEN,
BIALKO, Ph, KRWINKI CZERWONE, CIEZAR
WLASCIWY, CIALA KETONOWE, BILIRUBINA,
GLUKOZA

OZN

LEUKOCYTY, AZOTYNY, UROBILINOGEN,
BIALKO, Ph, KRWINKI CZERWONE, CIEZAR
WLASCIWY, CIALA KETONOWE, BILIRUBINA,
GLUKOZA - ODCZYNNIK PŁYNNY I
KOMPAYBILNY Z TESTAMI PASKOWYMI I
CLINITEKIEM 50 DO OZNACZANIA MOCZU
Test paskowy

Miesięcy

Zauważone błędy w SIWZ w istotny sposób zmieniły opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 5 w stosunku do
rzeczywistych wymagań Zamawiającego, przez co zawarcie ewentualnej umowy nie leży w interesie publicznym. Dlatego
Zamawiający podjął decyzję w tej kwestii jak podano powyżej.
Zamawiający informuje, iż umowa będzie zawarta w terminie przewidzianym w art. 94 ust. Pkt. 2 ustawy Pzp od dnia
przesłania niniejszego zawiadomienia w formie elektronicznej i za pomocą faksu.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom
Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w art. 179 ÷ 198 ustawy.
Odwołanie
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
W przypadku niniejszego postępowania odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
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wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
odrzucenia oferty odwołującego.
Odwołanie winno:
wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, a
także zawierać żądanie i zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych
uzasadniających wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust.
2 ustawy.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z
przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności
zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
Na czynności, o których mowa w pkt 21.2.7. nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 21.2.9. i 21.2.10. wnosi się w przypadku zamówień, których
wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – w
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia.
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu
do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym
Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również
na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana
specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do
której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej, a jego kopię przesyła
Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
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Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli
mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu
otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie
ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala
opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym.
Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami
strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy, przez
uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
Skarga do sądu
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964
r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
Pozostałe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Ustawy.
Dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach organizowanych przez naszą jednostkę.
UWAGA!
Prosimy, stosownie do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy (art.27 ust. 2), o niezwłoczne
potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia na numer faksu (75) 744 31 03

Z poważaniem
Prezes zarządu
mgr Wiktor Król
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