
strona 1 z 3 

 

Samodzielny Publiczny 
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 
ul. Bytomska 62 
41-940 Piekary Śląskie 
Sekcja d/s zamówień publicznych 
Znak sprawy: SZP.270-44/2017 

Piekary Śląskie 24/08/2017r. 

 

……………………………………… 

   ……………………………………… 

   ……………………………………… 

 
 
Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
Dostawa systemów do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego 
Ogłoszenie nr 551880-N-2017 z dnia 2017-07-14r. 
 

Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych 
z póź. zm. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22), dalej, pzp, niniejszym informuje, iż:  
 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 185 
062,48 zł. 
 
2. Do w/w postępowania wpłynęły następujące oferty: 
Oferta nr 1 
Massmedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Ostrobramska 75 C lok. 6.01 
04-175 Warszawa 
T: 22-611-39-60 
F: 22-611-39-61 
e-mail: alicja.omen@massmedica.com 
Termin płatności: 60 dni 
Okres gwarancji: - 
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące  
Cena oferty: 184 902,48 zł 
 
Oferta nr 2 
Neoregen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Trzcińska 10A 
58-506 Jelenia Góra 
T: 734-457-137 
F: 75-612-61-06 
e-mail: info@neoregen.pl 
Termin płatności: 60 dni 
Okres gwarancji: - 
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące  
Cena oferty: 116 022,10 zł 
 
2. Odrzucono następujące oferty : 
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1. Oferta nr 1 
Massmedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Ostrobramska 75 C lok. 6.01 
04-175 Warszawa 
T: 22-611-39-60 
F: 22-611-39-61 
e-mail: alicja.omen@massmedica.com 
Termin płatności: 60 dni 
Okres gwarancji: - 
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące  
Cena oferty: 184 902,48 zł 
UZASADNIENIE: 

Zamawiający wymagał  na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 

określonym przez zamawiającego: a)  Część katalogu lub opis potwierdzający parametry 

oferowanych urządzeń. b)  Certyfikat CE i deklarację zgodności WE 

Wykonawca nie złożył z ofertą a na wezwanie w myśl art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych nie uzupełnił: Certyfikatu CE i deklaracji zgodności dot. systemu do pozyskiwania 

osocza bogatopłytkowego zatem zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych oferta nie spełnia wymagań zamawiającego i jako taka zostaje odrzucona, jako, 

że  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
Oferta nr 2 
Neoregen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Trzcińska 10A 
58-506 Jelenia Góra 
T: 734-457-137 
F: 75-612-61-06 
e-mail: info@neoregen.pl 
Termin płatności: 60 dni 
Okres gwarancji: - 
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące  
Cena oferty: 116 022,10 zł 
UZASADNIENIE: 

Zamawiający wymagał  na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 

określonym przez zamawiającego: a)  Część katalogu lub opis potwierdzający parametry 

oferowanych urządzeń. b)  Certyfikat CE i deklarację zgodności WE 

Wykonawca nie złożył z ofertą a na wezwanie w myśl art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych nie uzupełnił: Certyfikatu CE i deklaracji zgodności dot. zamrażarki i wirówki 

zatem zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta nie spełnia 

wymagań zamawiającego i jako taka zostaje odrzucona, jako, że  jej treść nie odpowiada 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.  
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3. Postępowanie zostaje unieważnione. 
UZASADNIENIE: 
Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu dlatego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 
1  ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie zostaje unieważnione.  
 
 
 
 

Z poważaniem 

 


