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Wszyscy uczestnicy postępowania
Nr sprawy ZP/09/2021
Przedmiot postępowania:
DOSTAWA JAŁOWYCH IMPLANTÓW OCZODOŁOWYCH Z SIATKĄ I BEZ SIATKI
ORAZ KONFORMERÓW I PIERŚCIENI NAPINAJĄCYCH ZAŁAMKI

do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Zamawiający tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, działając na
podstawie art. 253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie
podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt.1 ustawy Pzp) na dostawę jałowych implantów
oczodołowych z siatką i bez siatki oraz konformerów i pierścieni napinających załamki, za
najkorzystniejsze uznane zostały oferty n/wym. Wykonawców:
➢

w zakresie pakietu nr 1 – Implanty oczodołowe I
MDT Sp. z o. o.
30-383 Kraków, ul. Skośna 12A

➢ w zakresie pakietu nr 2 – Implanty oczodołowe II
QUANTEL MEDICAL POLSKA Sp. z o. o.
02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93
➢ w zakresie pakietu nr 3 - Konformery sztywne plastikowe, pierścienie napinające
załamki
MDT Sp. z o. o.
30-383 Kraków, ul. Skośna 12A
Uzasadnienie wyboru –– są to oferty, które spełniły wszystkie wymogi ustawy – Prawo zamówień
publicznych, wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), a także uzyskały
najkorzystniejszy bilans punktowy w ramach kryterium „cena” oraz „jakość i funkcjonalność” - w
odniesieniu do poszczególnych pakietów.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Nr
oferty

Wykonawca

Liczba pkt w
kryterium
“cena”

Ilość pkt przyznanych
w kryterium „jakość i
funkcjonalność”

Łączna ilość
pkt.

50,00

100,00

50,00

99,85

pakiet nr 1 - Implanty oczodołowe I
/po złożeniu ofert dodatkowych na podstawie art.248 ust.3 ustawy Pzp/
MDT Sp. z o. o.
1
50,00
30-383 Kraków, ul. Skośna 12 A
2

QUANTEL MEDICAL POLSKA Sp. z o. o.
02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93

49,85

pakiet nr 2 – Implanty oczodołowe II
1

MDT Sp. z o. o.
30-383 Kraków, ul. Skośna 12 A

2

QUANTEL MEDICAL POLSKA Sp. z o. o.
02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93

Oferta nie podlega punktacji - nie spełnia warunków
określonych w specyfikacji
/brak siateczki/

50,00

50,00

100,00

pakiet nr 3 – Konformery sztywne plastikowe, pierścienie napinające załamki
1

MDT Sp. z o. o.
30-383 Kraków, ul. Skośna 12 A

50,00

50,00

100,00

2

QUANTEL MEDICAL POLSKA Sp. z o. o.
02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93

35,11

50,00

85,11

Informacja o terminie zawarcia umowy.
Zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiera umowę w
sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
W tej sytuacji termin zawarcia umowy ustala się na dzień 12.11.2021 r.
INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY
w zakresie pakietu nr 2 – implanty oczodołowe II
Zamawiający informuje jednocześnie, że na podstawie art. 226 ust.1, pkt.5) ustawy z dnia 11 września
2019 r. –Prawo zamówień publicznych podjęta została decyzja o odrzuceniu oferty firmy MDT
Sp. z o. o. - 30-383 Kraków, ul. Skośna 12A w zakresie pakietu nr 2 – Implanty oczodołowe II
UZASADNIENIE:
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymagał zaoferowania „implantu
oczodołowego z hydroksyapatytu lub bioceramicznego z siatką”. Zamawiający, w trakcie postępowania
dopuścił możliwość dostarczenia siateczki w oddzielnym opakowaniu oraz produkowaną przez innego
wytwórcę z zastrzeżeniem, że ostateczna decyzja zostanie podjęta po przetestowaniu próbek (pismo z
dnia 15.09.2021 r.) Przystępując do postępowania Wykonawca w ramach próbek do testowania
dostarczył jedynie implant OCULIFT nr kat. 6327-POI bez siateczki przez co nie spełniał on wymagań
określonych przez Zamawiającego. Z formularza asortymentowo cenowego również wynika, że oferta
ograniczała się wyłącznie do implantów bez dodatkowej pozycji określającej siateczkę.
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