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Ogłoszenie o wyborze oferty  
Dotyczy: postępowania w trybie  przetargu nieograniczonego o wartości  nie przekraczającej  równowartość 
130000 euro na dostawę  odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora zgodnie z dodatkiem 
2 i 5 do SIWZ - CPV-33696500-0 Odczynniki laboratoryjne.

      Znak sprawy: SPZOZ Koagulologia / 2012   Nr ogłoszenia – 190293 z dnia 04 -09- 2012r              

W  grupie wybrano następującą ofertę:
Wybrana  firma Wartość netto / 

brutto zł wybranej  
oferty

Nr oferty / Liczba pkt.

numer oferty: 1

Siemens Sp. z o.o.
Sektor Healthcare Diagnostics
ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa
Najtańsza oferta.

99246,10
107733,29

1 / 100,00

Werfen Polska Sp. z o.o., ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa ODRZUCONY

PRZEWIDYWANY TERMIN  ZAWARCIA UMOWY Z WYBRANYM WYKONAWCĄ TO 09.10.2012r 
w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) lub zgodnie z pisemnym wnioskiem Wykonawcy.

Oferty odrzucone 1 
Zgodnie z art.89 ust.1 pkt 2  oraz biorąc pod uwagę art.82 ust.3 Ustawy Pzp Zamawiający, powołując się na zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dodatek nr 2 asortymentowo-cenowy - odrzuca ofertę Wykonawcy 
Werfen Polska Sp. z o.o., ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa.
Zamawiający zapisami SIWZ § 6 ust. 3 pkt. 3) wymagał dostarczenia: 
3)  Firmowy,  czytelny  dokument  producenta  asortymentu  z  którego  ma  jednoznacznie  wynikać,  iż  
oferowany asortyment  jest  zgodny z  opisem przedmiotu  zamówienia  z  podaniem strony i  numeru  
pozycji asortymentu której dotyczy (katalog, prospekt, ulotka). 
Na wezwanie  Zamawiającego   z  dnia  21.09.2012r  do  uzupełnienia  oferty  w/w zakresie,  Wykonawca  uzupełnił 
ofertę . W dostaczonej ulotce kalibratora Calibration plasma – 0020003700 w instrukcji dotyczącej przechowywania i  
stabilności  odczynnika  znajduje  się  zapis:  „Trwałość  po  ropuszczeniu....  Nie  zamrażać  ponownie.”  Jest  to 
niezgodne z SIWZ – Zamawiający w dodatku nr 2 do SIWZ asortymentowo – cenowym wymagał: „kalibratory i  
osocza kontrolne pochodzenia ludzkiego, liofilizowane z możliwością zamrażania po rozpuszczeniu...”. 

Zamawiający mając na względzie art.7, zgodnie z art.89 ust.1 pkt.2  Ustawy Pzp  zachowując zasadę uczciwej 
konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców zmuszony jest odrzucić Państwa ofertę w w/w grupie.

Oferenci wykluczeni z postępowania
Z postępowania nie wykluczono żadnego oferenta

Zamawiający  niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zamieści  niniejsze  informacje  o 
wyborze oferty, wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert również na stronie internetowej oraz w miejscu 
publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Pouczenie:  zgodnie z art. 180 Ustawy PZP Wykonawca może wnieść odwołanie w terminie 5 dni od 
dnia,  w  którym  powzięto  lub  można  było  powziąć  informacje  o  okolicznościach  stanowiących  podstawę 
wniesienia odwołania. 

Sporządził:
Małgorzata Mutwicka    Zatwierdził:

               Dyrektor SPZOZ w Sokółce
Jerzy Kułakowski
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