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Nr  sprawy: NOZ -  15 /  13           

                              Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Lublinie,  20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8 działając na podstawie art. 92 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2013 roku poz. 907)  – zwanej 
dalej „ustawa Pzp” - uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu medycznego, rozstrzygnęło przetarg 
dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert..

Do dnia 05-09-2013 r. do godz. 09:00 wpłynęły 05 oferty.
Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami dokonała ich  wnikliwej analizy i oceny,  zgodnie z 
kryteriami ocen zawartymi w pkt. XVII SIWZ i wybrała nw oferty jako najkorzystniejsze na 
poszczególne części:
Część I  – wpłynęła 1 oferta:
Oferta nr 4 – Paramedica Polska Sp. z o. o. Sp. k., ul. Żołny 11, 02-815 Warszawa,
                        – oferta otrzymała 100, 00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

Część II  – wpłynęły 4 oferty:   
Oferta nr 1 – Horn Wellness Group Sp z o. o., ul. Żonkilowa 11, 60-175 Poznań,
                       – oferta otrzymała 100, 00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.
W postępowaniu przetargowym na część II zostały złożone jeszcze trzy oferty:
Oferty otrzymały następującą punktację:

Oferta nr 4 – Paramedica Polska Sp. z o. o. Sp. k., ul. Żołny 11, 02-815 Warszawa,
                         – oferta otrzymała 76, 85 pkt.
Oferta nr 5 – Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Medycznych FARUM S. A., 
                       ul. Jagielońska 74, 03-301 Warszawa,
                       – oferta otrzymała 97, 94 pkt.
żadna z ofert nie została odrzucona i żaden Wykonawca, który złożył ofertę nie został wykluczony z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Natomiast oferta:
Nr 3  złożona przez  MEDISQUAD  Sp. z o. o. , ul. Lubartowska 56,  20-094 Lublin,  w Części II 
została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, ponieważ została złożona przez 
Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie:
W trakcie badania i oceny złożonych ofert Zamawiający w dniu 09.09.2013 roku wystosował pismo do 
Wykonawcy i zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał do uzupełnienia złożonej oferty w części II o 
brakujące dokumenty:
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- aktualne  zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
- aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 
  od 4 do 8 ustawy,
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 9
   ustawy Pzp,
Ponadto Zamawiający działając na podstawie  art. 87 ust. 1 ustawy Pzp - wzywał do złożenia wyjaśnień 
co do treści złożonej oferty.
Zamawiający  stwierdził  rozbieżności  w  złożonej  ofercie  między  załącznikiem  Nr  1/  cz.  2  „Opis 
przedmiotu zamówienia ” a opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ulotkach załączonych do oferty: 
1) Wykonawca w swojej ofercie zaproponował przepływomierz tlenu FARUM typu A 41 wykonanie IV, 
który zdaniem Wykonawcy spełnia zapisy SIWZ i posiada przepływ 0 - 25 l/min (poz. 3.4 zał. nr 1/cz.  
2), natomiast w załączonych do oferty ulotkach zaproponowany  przepływomierz tlenu FARUM typu 
A 41 wykonanie IV, posiada przepływ w zakresie 0 - 15 l/min. 

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. do dnia 12.09.2013 roku do godz. 09:00, 
Wykonawca nie uzupełnił złożonej oferty o brakujące dokumenty i nie złożył wyjaśnień co do treści 
złożonej oferty, w związku z powyższym został zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt.4 ustawy Pzp wykluczony z 
postępowania o udzielenie zamówienia a jego  oferta w części II odrzucona  na podstawie art. 89 ust. 1 
pkt 5 ustawy Pzp.

Część III  – wpłynęła 1 oferta:
Oferta nr 2 – Physio-Control Poland Sales Sp. z o. o., Plac Lelewela 2, 01-624 Warszawa,
                        – oferta otrzymała 100, 00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

Część IV  – wpłynęła 1 oferta:
Oferta nr 4 – Paramedica Polska Sp. z o. o. Sp. k., ul. Żołny 11, 02-815 Warszawa,
                        – oferta otrzymała 100, 00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów. 

O terminie zawarcia umów wybrani Wykonawcy zostaną poinformowani w terminie późniejszym.
Dziękujemy za udział w procedurze przetargowej.

 ZATWIERDZIŁ
Z upoważnienia Dyrektora WPR SP ZOZ w Lublinie

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
                            lek. med. Alicja Ciechan   

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z  2013 roku poz. 907) 
żądamy odwrotnego potwierdzenia otrzymania pisma przesłanego faksem w dniu dzisiejszym pod nr faks: (81)  533-78-00
- ilość stron ..................................................
- data otrzymania ..........................................
- pieczęć i podpis adresata ............................
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