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Sokółka dn. 12.12.2011r
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 125000 euro na dostawę
aparatu do hemodializy wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ. 2. CPV - 33181100-3 Urządzenia do hemodializy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek nr 2 i 5 do SIWZ

Znak sprawy: SPZOZ AP_MED / 2011 Nr ogłoszenia 314785 – 2011 z dnia 01.12.2011

W poszczególnych grupach wybrano następującą ofertę:
Wybrana firma

numer oferty: I
GAMBRO Poland Sp.zo.o.
04-769 Warszawa ul. Cylichowska 13/15
Jedna oferta.

Wartość netto / brutto zł
wybranej oferty

Nr oferty / Liczba pkt.

27455,00
29651,40

I / 100,00

FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA Spółka Akcyjna 60-118 Poznań ul. Krzywa 13
DUTCHMED PL Sp.zo.o. 85-738 Bydgoszcz ul. Szajnochy 14

II / 85,03
WYKLUCZONY

PRZEWIDYWANY TERMIN PODPISANIA UMOWY Z WYBRANYM WYKONAWCĄ – 20.12.2011r.
W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO SEKRETERIAT POK. 105.
Oferty odrzucone
DUTCHMED PL Sp.zo.o. 85-738 Bydgoszcz ul. Szajnochy 14
Oferenci wykluczeni z postępowania
Zamawiający zgodnie z art.24 ust.2 pkt 4 powołując się na zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia – wyklucza z postępowania wykonawcę DUTCHMED PL Sp.zo.o. 85-738 Bydgoszcz ul.
Szajnochy 14:
Zamawiający, w SIWZ na potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu żądał złożenia: §6
ust.1.2 SIWZ - W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia,
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy (minimum 1 dostawa) została wykonana lub jest wykonywana należycie.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże się wykonaniem (w ciągu ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie) co najmniej 1 dostawą której wartość jest nie mniejszy niż przedmiot zamówienia i charakter jest
tożsamy z przedmiotem zamówienia, (dodatek nr 6 do SIWZ).
Wykonawca wykazał wykonanie dostaw w czterech różnych instytucjach, dołączył stosowne referencje
ale żadna z tych dostaw nie była tożsama z przedmiotem zamówienia. dostawa 1 - respirator oscylacyjny

szt 1; dostawa 2 – respirator AVEA szt 2; dostawa 3 – Respirator FABIAN szt 3, inkubator ATOM V szt 3,
butle tlenowe szt 2, nawilżacz FISHER&Paykel szt 2, inkubator ATOM szt 4, pompa infuzyjna ALARIS szt 5;
dostawa 4 – części wymienne i eksploatacyjne do urządzeń firmy DUTCHMED, inkubator zamknięty dla
noworodków, respirator do wspomagania oddechu noworodków, inkubator zamknięty dla noworodków szt 3,
aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków.
Zamawiający mając na względzie art.7 , zgodnie z art.24 ust.2 pkt.4 Ustawy Pzp zachowując
zasadę uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców zmuszony jest wykluczyć Wykonawcę z
postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się z odrzuconą.
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 ust.1 i 2 Ustawy PZP Wykonawca może wnieść odwołanie w ciągu 5
dni od dnia, w którym uzyskał lub mógł uzyskać informacje o okolicznościach stanowiących podstawę
wniesienia odwołania.
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