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         AE/ZP-27-50/16                                                                        Tarnów, 2016-07-15 
 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 1 i 2 
  - sprawa AE/ZP-27-50/16                          

Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych  (dalej ustawa) Zamawiający – 
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów 
zawiadamia, iż postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę 
jednostanowiskowej automatycznej myjni endoskopowej 2 szt. oraz videoendoskopów 4 szt, 
monitora medycznego 1 szt., systemu archiwizacji badań 1 szt. i pompy WaterJet 1 szt.  dla 
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie zostało unieważnione w zakresie 
Pakietu Nr 1 i 2.  
 
Podstawa prawna unieważnienia 
- art. 93  ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – w Pakiecie Nr 1 
- art. 93  ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – w Pakiecie Nr 2 
 
Uzasadnienie faktyczne 
- w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert, tj. do dnia  24 maja   2016 r. 

godz. 1000 w Pakiecie  Nr 1  wpłynęły  dwie oferty, które  zostały odrzucone 
 - w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert, tj. do dnia 24 maja 2016 r. 

godz. 1000 w Pakiecie  Nr 2 wpłynęły dwie  oferty, z których oferta z najniższą ceną 
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

  
W wyżej wymienionym postępowaniu złożone zostały oferty Wykonawców, których nazwy 
(firmę), imiona i nazwiska, siedzibę, miejsce zamieszkania i adres  przedstawiono w poniższej 
tabeli: 
 

Nr 
oferty 

Nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca  
zamieszkania i adresy Wykonawcy 

Pakiety, w których 
Wykonawca złożył 

ofertę 

I 
Polymed Tomasz Idźkowski, 01-882 Warszawa ul. Żeromska 45, 
woj. mazowieckie 

 
     Pakiet Nr  1 

II 
Varimed Sp. z o.o., 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 5, 
woj. dolnośląskie 

 Pakiet Nr  1, 2 

III 
Endo Elektronik Sp. z o.o.,ul. Kolejowa 11 B, 05-805 Kanie, 
woj. mazowieckie 

     Pakiet Nr  2 

  
Informacja o Wykonawcach którzy zostali wykluczeni - sprawa AE/ZP-27-50/16 

 
Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej  209.000 
EURO na dostawę jednostanowiskowej automatycznej myjni endoskopowej 2 szt. oraz 
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videoendoskopów 4 szt, monitora medycznego 1 szt., systemu archiwizacji badań 1 szt. i 
pompy WaterJet 1 szt., iż: 
- na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 cytowanej ustawy wykluczył z wyżej wymienionego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Polymed Tomasz Idźkowski, 01-882 
Warszawa ul. Żeromska 45, woj. mazowieckie (dalej Wykonawca). Zgodnie z wymogiem 
określonym  w pkt IV. 2.6  SIWZ Wykonawca winien  był załączyć  do oferty  oryginał lub 
kopię opłaconej polisy na kwotę nie mniejszą niż  w zakresie Pakietu Nr 1 - 64 000 PLN. 
Wykonawca załączył do oferty kopię polisy ubezpieczeniowej  Nr 2016-303053018 wystawionej 
przez Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce, jednakże na 
kopii tej nieczytelna była pieczątka i podpis osoby wystawiającej dokument. Wezwany przez 
Zamawiającego, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, do uzupełnienia 
polisy w terminie do dnia 30 czerwca 2016r., Wykonawca  uzupełnił ww. dokument  po terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego na uzupełnienie oferty  tj. w dniu  01 lipca 2016r. W 
zawiązku z powyższym Wykonawca został wykluczony z postępowania, a jego oferta została 
odrzucona. 
  

Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 
 -  sprawa AE/ZP-27-50/16 

 
Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 
EURO na dostawę jednostanowiskowej automatycznej myjni endoskopowej 2 szt. oraz 
videoendoskopów 4 szt, monitora medycznego 1 szt., systemu archiwizacji badań 1 szt. i 
pompy WaterJet 1 szt. iż: 
- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 cytowanej ustawy odrzucił w Pakiecie Nr 1 ofertę złożoną 
przez: Polymed Tomasz Idźkowski, 01-882 Warszawa ul. Żeromska 45, woj. mazowieckie 
(dalej Wykonawca). Uzasadnienie jak w wykluczeniu. 
-  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną w Pakiecie Nr 1 
przez Polymed Tomasz Idźkowski, 01-882 Warszawa ul. Żeromska 45, woj. mazowieckie 
(dalej Wykonawca). Zgodnie z wymogiem określonym w załączniku Nr 7.1 w pkt 6 do SIWZ 
Zamawiający wymagał zaoferowania minimum 4 programów mycia (2 automatyczne i 2 ręczne) 
– w zależności od stosowanych środków chemicznych, natomiast Wykonawca zaoferował w tym 
punkcie płynną regulację czasu mycia i płynną regulację stężenia środka. Zamawiający  
w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wystąpił do Wykonawcy  
o wyjaśnienie ile programów automatycznych oraz ile programów ręcznych w zależności od 
stosowanych środków chemicznych posiada zaoferowana w Pakiecie Nr 1 myjnia oraz 
wyjaśnienie charakterystyki tych programów. Wykonawca nie udzielił wyjaśnień w powyższej 
kwestii  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.   
Ponadto zgodnie z wymogiem określonym w pkt  25 b Załącznika Nr 7.1 do SIWZ Zamawiający 
wymagał zaoferowania myjni spełniającej wymogi zharmonizowanej normy unijnej dla myjni 
dezynfektorów PN-EN ISO 15883-1 oraz PN_EN ISO 15883-4. Zgodnie z wyjaśnieniami 
Wykonawcy złożonymi  na wezwanie Zamawiającego po terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego na złożenie wyjaśnień tj. w dniu 01 lipca 2016r. zaoferowana myjnia Wash 
Master Classic 7680-C00 nie spełnia wymogów ww. norm. W związku z powyższym oferta 
Wykonawcy w Pakiecie Nr 1 została odrzucona jako niespełniająca wymagań Zamawiającego.    
-  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną w Pakiecie Nr 1 
przez Varimed Sp. z o.o., 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 5, woj. dolnośląskie 
(dalej Wykonawca). Zgodnie z wymogiem określonym w  pkt. 6 Załącznika Nr 7.1  do SIWZ 
Zamawiający wymagał zaoferowania minimum 4 programów mycia (2 automatyczne  
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i 2 ręczne) – w zależności od stosowanych środków chemicznych. Ponadto odpowiedzią Ad. 31  
z dnia 12.05.2016r. udzieloną na pytanie Wykonawcy do SIWZ Zamawiający wyjaśnił, iż 
wymaga w tym punkcie minimum 2 programów automatycznych to jest takich, które są 
opracowane przez producenta myjni i nie podlegają modyfikacji przez użytkownika oraz 
minimum 2 programów ręcznych to jest takich   programów, w których użytkownik w zależności 
od różnych odczynników może zmieniać parametry  procesu,  a  sam proces  w obu przypadkach  
jest  automatyczny  i  powtarzalny. Wykonawca zaoferował w pkt 6 Załącznika 7.1: „Tak,  
15 programów mycia (dowolnie programowalne z możliwością zablokowania parametrów) -  
w zależności od stosowanych środków chemicznych” nie wskazując, które z zaoferowanych 
programów są programami automatycznymi, a które programami  ręcznymi. Zamawiający  
w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wystąpił do Wykonawcy   
o wyjaśnienie ile programów automatycznych oraz ile programów ręcznych w zależności od 
stosowanych środków chemicznych posiada zaoferowana w Pakiecie Nr 1 myjnia oraz 
wyjaśnienie charakterystyk tych programów. Wykonawca odpowiedzią z dnia 30.06.2016r. 
wyjaśnił, iż zaoferowana myjnia Endo Cleaner posiada 15 programów, wśród których jest 
możliwość dowolnej konfiguracji ręcznej parametrów procesu pracy urządzenia, w tym  
2 programy mogą zostać zaprogramowane w sposób stały dla zachowania powtarzalności 
procesu w sposób automatyczny, tym samym zaoferowana myjnia posiada 13 ręcznych  
i 2 automatyczne programy. Wyjaśnienie to jest całkowicie sprzeczne z danymi opisującymi 
charakterystykę urządzenia zawartymi w materiałach informacyjnych załączonych  na stronie 56 
oferty, w których stwierdza się, że zaoferowana  myjnia  posiada jeden „program mycia 
ręcznego”.  W związku z powyższym oferta Wykonawcy w Pakiecie Nr 1 została odrzucona jako 
niespełniająca wymagań Zamawiającego.    
 
 
 
  
 
Otrzymują: 
1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty, 
2. Strona internetowa Zamawiającego, 
3. Tablica ogłoszeń Zamawiającego, 
4. a/a  
 
 
 
 


