Bystra, dnia 15.11.2013 r.
Nr sprawy (postępowania): 31/EZP/380/OiN/3/2013
Wszyscy zainteresowani
INFORMACJA O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI
ORAZ O WYNIKU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 4
W związku z uznaniem zarzutów odwołania (zarzut naruszenia art. 91 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt
2, art. 7 ust. 1) wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 października
2013 r. przez wykonawcę GEMED ELIAS Sp. J., ul. Stefana Batorego 19, 41-506 Chorzów,
w zakresie zadania nr 4 w postępowaniu prowadzonym przez Centrum Pulmonologii
i Torakochirurgii w Bystrej, ul. J. Fałata2, 43-360 Bystra, przy udziale wykonawcy MIRO Sp.
z o.o., ul. Floriańska 6 lok. 9, 03-707 Warszawa, zgłaszającego swoje przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego (sygn, akt KIO 2510/13)
Specjalista ds.
Zamówień Publicznych w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę dla potrzeb CPiT w Bystrej
sprzętu medycznego w ramach realizacji programu MZ pn. „Poprawa standardów leczenia
operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów
tel./fax (33) 499 18 10
torakochirurgii”, dokonano powtórzenia czynności w zakresie badania i oceny ofert,
zp@szpitalbystra.pl
wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.
W związku z powyższym informujemy, iż w zakresie zadania nr 4 w postępowaniu j.w:

I.

Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

II. Odrzucono ofertę:

Oferta nr 2, złożona przez firmę: MIRO Sp. z o.o.,
03-707 Warszawa, ul. Floriańska 6 lok. 9
uzasadnienie prawne: Ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie
z którym zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
uzasadnienie faktyczne: Oferta nie spełnia wymagań siwz; zachodzą przesłanki skutkujące
odrzuceniem oferty - treść oferty nie odpowiada treści siwz w zakresie przedmiotu
zamówienia; stwierdzono następujące uchybienia: zamawiający pismem wyjaśniającym
i zmieniającym treść siwz z dnia 25.09.2013 r. uszczegółowił, iż DICOM, w który ma być
wyposażony aparat ma posiadać funkcje: DICOM Image Storage, DICOM Query/Retrieve,
DICOM Storage Commitment, DICOM WorkLista, natomiast Wykonawca pismem
wyjaśniającym z dnia 11.10.2013 r. potwierdził, iż zaoferował aparat wyposażony w DICOM
Image Storage, DICOM Query/Retrieve (w zakresie Worklisty), DICOM Storage
Commitment, DICOM WorkList, co oznacza, że funkcja DICOM Query/Retrieve nie działa w
pełnym zakresie funkcjonalności, lecz jej funkcjonalność ograniczona jest wyłącznie do
zakresu Worklisty, co jest niezgodne z wymaganiami zamawiającego dotyczącymi przedmiotu
zamówienia.
III. Wybrano jako najkorzystniejszą w świetle kryteriów oceny ofert określonych w siwz
Ofertę nr 4 złożoną przez firmę:
GEMED ELIAS Sp. J., 41-506 Chorzów, ul. Stefana Batorego 19
IV.Streszczenie oceny i porównania wszystkich ważnych. na dzień ponownej oceny, ofert
Numer
Warunki
Razem
oferty
Nazwa (firma ) i adres wykonawcy
Cena - 80%
gwarancji i
serwisu - 20%
GEMED ELIAS Sp. J.,
41-506 Chorzów,
4
100,00
80,00 pkt
20,00 pkt
ul. Stefana Batorego 19
pkt
V. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofert, na podstawie art. 94 ust.
1 pkt 1) ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 185 ust 6 Pzp Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z art. 186 ust. 1
nie mogą korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego
wykonanych na podstawie art. 186 ust. 3 Pzp.

Dyrektor CPiT w Bystrej
Urszula Kuc

