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                                                                                    Sokółka dn. 12.05.2016r    

KOREKTA OGŁOSZENIA O WYBORZE OFERTY   

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości 209000 
euro na dostawę preparatów dezynfekcyjnych oraz leków i opatrunków wg. dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV- 
33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne, 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne. 
 

Znak sprawy: SPZOZ DEZ / 2016   Nr ogłoszenia - 88838 – 2016 z dnia 14.04.2016                       

W związku z błędem popełnioną przez Zamawiającego anuluje się ogłoszenie o wyborze 
oferty z dnia 06.05.2016r w zakresie Grupy II. Zamawiający powtórzył czynność badania i 

oceny ofert dla grupy II. 

 

Nr grupy Wybrana  firma Wartość wybranej 
oferty:netto  / brutto zł 

Nr oferty / Liczba 

pkt. 

II numer oferty: 2 

Firma Wytwórczo Usługowa Medilab Sp.zo.o.  
15-531 Białystok ul. Niedźwiedzia 60 

 
Jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu. 

25230,40 
27248,83 

 

2 / 100,00 

TUTTOMED Farmacja Sp.zo.o. 61-292 Poznań Oś. Czecha 130/8 
 

ODRZUCONY 

PRZEWIDYWANY TERMIN  ZAWARCIA UMOWY Z WYBRANYM WYKONAWCĄ W ZAKRESIE GRUPY II   – 
20.05.2016r. 

Oferty odrzucone 4  

 Zgodnie z art.89 ust.1 pkt.2 w związku z art. 82 ust.3  Ustawy PZP Zamawiający powołując się na zapisy 
SIWZ dodatek nr 2 asortymentowo-cenowy, odrzuca ofertę firmy TUTTOMED Farmacja Sp.zo.o. 61-292 Poznań Oś. 

Czecha 130/8 w Grupie II.  
 Zamawiający w Grupie II poz. 1 wymagał:  
Dezynfekcja narzędzi kontaktujących się z nieuszkodzonymi błonami śluzowymi (fiberoskopy, gastroskopy, laparoskopy, sprzęt 
anastezjologiczny) gotowy do użycia 

preparat gotowy do użycia 

zawierający 2% aldehyd glutarowy 

zakres działania – bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze (HIV, HBV, HCV, Herpes-virus, Polio, Adenovirus) w 
czasie do 15min. 

zakres działania – sporobójcze w czasie do 60min. 

 okres przydatności do użycia min 14 dni po sprawdzeniu testami paskowymi dostarczonymi wraz z preparatem  w ilości 1 pasek / 
1 dzień  

paski testowe walidowane z preparatem  

przygotowanie roztworu bez zastosowania urządzeń mechanicznych 

możliwość stosowania w automatycznych myjkach do endoskopów 

 
W toku postępowania wpłynęło pytanie o Zamawiającego: Pytanie nr. 18 z dnia 19.04.2016r - Dotyczy Grupy II: Czy 
Zamawiający w poz. 1 wymaga preparatu gotowego do użycia, bez konieczności aktywacji? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 
 

Wykonawca w Grupie II poz. 1 zaproponował preparat  Derto Forte 5L. Wykonawca do oferty dołączył 
dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego  z 
których nie wynikało jednoznacznie iż jest to preparat gotowy do użycia (diagram informujący o dodaniu aktywator) 
oraz brak informacji o paskach testowych. Zamawiający pismem z dnia 12.05.2016r wezwał Wykonawcę do 
wyjaśnienia treści ofert. Wykonawca do wyznaczonego terminu nie zajął stanowiska. Wykonawcy nie wykazał iż 
proponowane preparat jest zgodny z wymogami SIWZ. Jest to niezgodne z SIWZ. 

 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce 

http://www.szpitalsokolka.pl/kontakt.html


 
 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. 

 

 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 ciągu 5 dni od dnia, 
przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiących podstawę jego wniesienia.  

Sporządził: 

St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert             

 

    Zatwierdził: 

                    Dyrektor SPZOZ w Sokółce 

                                Jerzy Kułakowski 

                                                                                                                            


