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zawiadomienie o wvborze na ikorzvstnieiszei ofertv

Na podstawie aft.92 ust 1pkt,2 ustawy z dnia29 stycznia,2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej Pzp; w imieniu ,,Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. infonnu.ię,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup i do§tawę wyrobów medycznych wybrane zostĄ
ofeĄ:
Pakiet nr 18
Ralf Medical Sp, z o.o.
ul. Sieradzka 10 lo.2, 60- 1 63 Poznań
cena wybranej ofeĄ 9 550,00 zł brutto , termin dostawy 2 dni

Uzasadnienie wyboru ofert:
Ofeńa została wybranajako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów (oceny ofeń) określonych w SIWZ , Nie
podlega odrzuceniu na podstawie przesłanek wymienionych w art. 89 ust. ] ustawy z dnia 29 stycznia 2004 L -

Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2019r.poz, 1843),

Informujemy, że w postępowaniu została odrzucona firma:

SLrN - MED. S.C. Dominik Siekierski, Sławomir Naparty
ul. Franciszkańska 1 04 l ), Iż, 9 I -845 Łódż
uzasadnienie:
W toku prowadzonego postępowania na zakup i dostawę wyrobów medycznych ww. Wykonawca złożył
ofeltę na dostawę półmasek filtrujących FFP2, FFP3 pakiet 18.
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Streszczenie oceny i porównania zlożonych ofert dla nr 18

Numer
oferty

Nazwa (firmy i adres wykonawcy
Liczba pkt. w

kryterium
cena

Liczba pkt. w
kryterium

termin dostawv
Razem

l J. Chodacki,A.Misztal"Medica" Sp. j
ul. Przemysłowa 4A,5q-300 Lubin 46,49

40
8 6,49

3 Ralf Medical Sp. z o.o,
u]. Sieradzka l0 lok. 2, 60-163 Poznań

60
40

100

5 ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp, k.
ul. Pod borem l8,41-808 ZaVze 36,73

40
16.13

6 Sinmed Sp. z o,o.
ul. Graniczna 32b, 44-178 Przyszowice 31,59

40
11 i9

,7
Skamex Sp.z o.o, Sp,k.
ul. Częstochowska 38l 5ż, 93 - I21 ł,ódź 29,78

40
69,18

l0 Batist Medical Polska Sp. z o.o,
ul. Kolista 25, 40-486 Katowice 1,7 .43

40
57 ,43



W TTaKcle oceny oTerry KomlsJa przetalgowa powzlę{a Wątpllwoscl ooryczące trescl uozoneJ olerry. W

związku z tym Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień ( pismo z dnia 02.1l .2020r,) prosząc
o dostarczenie certyfikató\ry potwierdzających spełnienie wymagań określonych w SIWZ.
W odpowiedzi Wykonawca przedłozył ceĘfikat wystawiony przez lCR Polska
Po analizie Zamawiający stwierdza:

Maska FFP2
Środki ochrony indyłvidualnej tj. m,in. maski typu FFP2 i FFP3 powinny być zgodne z wymaganiami
określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 20161425 (PPE). W tymże
Rozporządzeniu jest podział na kategorie i wyroby z kategorii II i III podlegają ocenie zgodności przy ldziale
strony zewnętrznej (ednostki notyfikolvanej), natomiast produkty z kategorii I producent ocenia samodzielnie,
Maski ochronne typu FFP1,2,3 należą do kategorii IIl.
Przeprowadzić procedurę badania Ępu wyrobu i potwierdzićjego zgodność z wymaganiami zawartym i w
Rozporządzeniu 201,61425 (PPE) może jedynie jednostka notyfikowana, posiadająca stosowne uprawnienia.
Spisjednostek noĘfikowanych i ich uprawnienia dostępnyjest na stronie Komisji Europejskiej. Link do
informacj i nt. ICR Polska:
https ://ec.eLlropa.eu/growth/tool s-
databases/nando/index.cfm?fuseaction=search.nb&refe cd=NANDO%5FINPUT%5F233263
Z informacji zawaĄch na tej stronie jednoznacznie wynika, że ICR Polska nie ma uprawrrień jako jednostka
noĘfikowana do przeprowadzania procedury badania typu wyrobu i potwierdzenia jego zgodności z
wymaganiami zawaĘmi w Rozporządzeniu ż0|61425 (PPE).
Biorąc połyższe pod uwagę, "CeĄfikat" przedstawiony przez firmę SLIN MED nie jest dokumentem
potwierdzającym zgodność wyrobu z wymaganiami Rozpotządzenia 20161425 (PPE). Nalery również podejść
z dużą dozą niepewności co do jego autenĘczności, Jest wiele doniesień prasowych dot. podrobionych
Cetyfikatów wystawionych przez ICR Polska.
Sam w sobie dokument, przesłany ptzez SLIN MED nie spełnia wymogów "CeĘfikatu Badania Typu UE"
(EU Type-Examination Ceftificate). Brakjest choćby informacjio typie wyrobu tj. maska ochronna FFP2.
Tych niezgodności jest więcej, dla porównania jak powinien wyglądać poprawny, prawdziwy CeĘfikat dot.
Srodków Ochrony Indlłvidulnej potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem 20l6l4ż5 (PPE), możecie
Państwo popatrzeć na drugi z załączonych CeĄfikatów wystawiony przez Polski Rejestr Statków,

W nviązku zĘm oferty podlegają odrzuceniu na podstarvie aft, 89 ust, l pkt. 2 ustawy z dniaż9 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz, U, z 2019 r, poz. 1843 ze zm)

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. Z i art.94 ust 2 pkt. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieli
publicznych (Dz.U.z ż079 r.poz. 1843 zezm), infonnuje, że podpisanie umowy z wyłonionym
Wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności.
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