SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNY
KATEDRA I KLINIKA OKULISTYKI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
Dyrektor - Kierownik Katedry i Kliniki:
prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
03-709 Warszawa, ul. J. Sierakowskiego 13
Tymczasowa lokalizacja: 00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24/26
NIP 113-21-68-300 • REGON 016084355 • KRS 0000113950
PN-EN ISO 9001:2015-10 • www.spkso.waw.pl • e-mail: klinika@spkso.waw.pl
Telefon: + 48 22 511-62-00 (centrala), +48 22 511-63-17 (kancelaria)
+48 22 511-62-10 do 11 (rejestracja), +48 22 511-63-16 (fax kancelaria)
Warszawa, dnia 17.12.2021 r.
Wszyscy uczestnicy postępowania
Nr sprawy ZP/11/2021
Przedmiot postępowania:
DOSTAWA JASKROWYCH IMPLANTÓW DRENUJĄCYCH Z ZASTAWKĄ

do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego

/powtórzenie postępowania w zakresie pak.1/
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 2021 r., poz. 1129 ze zm.) informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie
podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt.1 ustawy Pzp) na dostawę jaskrowych implantów
drenujących z zastawką , za najkorzystniejszą uznana została oferta n/wym. Wykonawcy:

MDT Sp. z o. o.
30-383 Kraków, ul. Skośna 12a
Uzasadnienie wyboru –– jest to oferta, która spełnia wszystkie wymogi ustawy – Prawo zamówień
publicznych, wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), a także uzyskała
najkorzystniejszy bilans punktowy w ramach kryterium „cena” oraz „jakość” w odniesieniu do
przedmiotu zamówienia.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Nr
oferty

Wykonawca

1

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

2

INOV8 I. Żebrowska
03-808 Warszawa, ul. Mińska 48 lok. 1 U

Ilość punktów
przyznanych w
kryterium „cena”

Ilość punktów
przyznanych w
kryterium „jakość”

Łączna ilość
przyznanych
punktów

50,00

50,00

100,00

Oferta nie podlega punktacji /dostarczone próbki do oceny
jakościowej nie spełniają wymagań określonych w SWZ/

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 23.12.2021 r.
INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY
Zamawiający informuje, 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 INOV8 I. Żebrowska
Spółka Komandytowa - 03-808 Warszawa, ul. Mińska 48 lok.1 U
Uzasadnienie:
W ramach prowadzonego postępowania Wykonawca miał obowiązek dostarczyć próbki oferowanych
produktów do oceny jakościowej w ramach kryterium „jakość”. W formularzu WYKAZ PRÓBEK
Zamawiający wymagał dostarczenia próbek zgodnych z charakterystyką produktu tj. „jaskrowego
implantu drenującego z zastawką przeznaczonego dla pacjentów dorosłych z elastycznego materiału
silikonowego o powierzchni nie mniejszej niż 180 mm2 i nie większej niż 200 mm2 pakowanego
pojedynczo, sterylnie”. Zamawiający w dniu 15.11.2021 r. udzielając odpowiedzi na pytanie zadane w
toku postępowania potwierdził swoje wymagania aby oferowany implant był wykonany z elastycznego
materiału silikonowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ.
Próbki implantów Molteno 3 nr. kat. SS prod. NovaEye , które zostały dostarczone przez firmę Inov8 do
dokonania oceny jakościowej wykonane zostały z polipropylenu w związku z czym nie spełniają wymagań
określonych w SWZ. W tej sytuacji Zamawiający uznał, że treść oferty złożonej przez firmę Inov8 I.
Żebrowska Sp. komandytowa jest niezgodna z warunkami zamówienia i podlega odrzuceniu.
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