
Samodzielny Publiczny                                                                                    Międzyrzec Podlaski,  30-03-2020 r. 
Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Międzyrzecu Podlaskim 
ul. Warszawska 2-4   
21-560 Międzyrzec Podlaski 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia  
publicznego pn: „sukcesywna dostawa odczynników, krwi kontrolnej oraz 
materiałów zużywalnych niezbędnych do eksploatacji analizatora hematolo-
gicznego wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego dla Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim”, znak 
sprawy 4/2020/PN 

 
ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
I ODRZUCENIU OFERTY 

 
Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim,  
działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
publicznego na wykonanie zadania pn. . „sukcesywna dostawa odczynników, krwi kontrolnej oraz 
materiałów zużywalnych niezbędnych do eksploatacji analizatora hematologicznego wraz  
z dzierżawą analizatora hematologicznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim”, znak sprawy 4/2020/PN, przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego (BZP z dnia 06-03-2020 r., nr ogłoszenia o zamówieniu 521093-N-
2020) - informuje, że: 
1. W nawiązaniu do otrzymanego zgłoszenia od uczestnika postępowania HORIBA ABX Sp. z o. o., 

ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa w dniu 23 marca 2020 r., dotyczącego uchybień w zakresie 
złożonej oferty przetargowej przez firmę Sysmex Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 176, 02-486 
Warszawa, zwrócono się pismem z dnia 24 marca 2020 r., do oferenta Sysmex Polska  
Sp. z o. o., o zajęcie stanowiska i złożenia wyjaśnień w przedmiocie zgodności złożonej oferty z 
treścią SIWZ w kontekście zgłoszonych uchybień. 
Stosowne wyjaśnienie od oferenta Sysmex Polska Sp. z o. o., otrzymano 25 marca 2020 r. 
Po przeprowadzonej analizie własnej oferty oraz otrzymanych wyjaśnień, komisja stwierdziła, 
że nie zachodzi opisana w przesłanej informacji niezgodność treści oferty z SIWZ. 

2. z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego odrzucono ofertę Wykonawcy HORIBA 
ABX Sp. z o. o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa. 
Uzasadnienie faktyczne:  
Firma Horiba ABX Sp. z o. o. dokonała modyfikacji Załącznika Nr 2.2 do SIWZ — Opis 
przedmiotu zamówienia. W ofercie firmy w Załączniku Nr 2.2 w punkcie 16 brak jest wszystkich 
wymaganych przez Zamawiającego informacji, a także brak jest kompletnego punktu 17, w 
którym Zamawiający wymagał „Archiwizacja danych z możliwością przeglądania bazy wyników 
w oparciu o PESEL, datę urodzenia lub nazwisko i imię pacjenta”, tym samym nie ma 
potwierdzenia spełniania wymagań stawianych przez Zamawiającego w pkt. 17. 
To na Wykonawcy spoczywa obowiązek rzetelnego przedstawienia informacji technicznych na 
temat oferowanych rozwiązań. Naruszenie parametrów i wymogów granicznych stawianych 
przez Zamawiającego skutkuje bezwzględnie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ. 
Formularz z opisem przedmiotu zamówienia, który winien być wypełniony przez Wykonawców 
zgodnie z prawdą i stanem faktycznym, nie jest dokumentem wobec którego mogą wpływać 
dodatkowe wyjaśnienia czy modyfikacje parametrów technicznych po etapie złożenia ofert 
przetargowych. Jakiekolwiek modyfikacje, niezgodność w wypełnieniu formularza zgodnie z 
wymaganymi przez Zamawiającego parametrami granicznymi skutkują automatycznym 
odrzuceniem takiej oferty. 
Brak zapisów Załącznika nr 2.2 do SIWZ w całości skutkuje tym, iż Zamawiający nie jest w 
stanie sprawdzić, czy Wykonawca HORIBA ABX spełnia wymagania opisane przez 
Zamawiającego, albowiem ich w ofercie nie wskazała. 



Tymczasem z samej oferty musi jednoznacznie wynikać jakie produkty i rozwiązania oferuje 
Wykonawca tak, aby Zamawiający mógł zweryfikować poprawność ofert pod kątem spełnienia 
wymagań opisanych w SIWZ. Załącznik nr 2.2 do SIWZ jest jedynym dokumentem, na 
podstawie którego Zamawiający mógł stwierdzić jaki produkt Wykonawca oferuje, stanowił on 
bowiem treść oferty. 
Jednocześnie, Zamawiający w kolumnie nr 4 wymagał podania przez Wykonawcę „Oferowane 
przez Wykonawcę podać, opisać, TAK/NIE”, natomiast firma Horiba ABX Sp. z o.o. w kolumnie 
nr 4 nie potwierdziła parametrów w wymagany przez Zamawiającego sposób - Zamawiający 
wymagał, aby również opisać oferowane przez  Wykonawcę rozwiązanie, a nie tylko poprzez 
potwierdzenie TAK/NIE. 
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający odrzucił ofertę firmy Horiba ABX Sp. z o.o., złożonej 
w przedmiotowym postepowaniu z uwagi na modyfikacje Załącznika nr 2.2 do SIWZ oraz braku 
potwierdzenia warunków stawianych przez Zamawiającego jako graniczne w przedmiotowym 
postepowaniu. 
Uzasadnienie prawne:  
Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych jako niespełniająca wymogów stawianych przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. w oparciu o kryteria zawarte w SIWZ, za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Sysmex Polska  
Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa - oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów 
w kryteriach oceny ofert, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 
 
Streszczenie i ocena złożonych ofert w powyższym postępowaniu 

               
                                  Kryterium 
                                                
 
 
Numer oferty  

 
Cena brutto  

 
waga - 60%  

Termin 
Realizacji 

 Zamówienia 
 jednostkowego 

waga - 40%  
 

Liczba  
przyznanych  
punktów za 
 kryterium  

cena brutto  

Liczba  
Przyznanych 

 punktów za Termin  
realizacji  

zamówienia  
jednostkowego 

RAZEM  
(suma  

przyznanych  
punktów za  

poszczególne 
 kryteria) 

Oferta Nr 1 
HORIBA ABX Sp. z o.o., 
ul. Puławska 182, 
02-670 Warszawa 

 
182 318,80 

do 2 dni roboczych 
od dnia złożenia 

zamówienia 

OFERTA ODRZUCONA  
na podstawie art. 89, ust. 1, pkt 2 ustawy Pzp 

treść złożonej oferty nie odpowiada treści SIWZ 

Oferta Nr 2 
Sysmex Polska Sp. z o.o., 
 Al. Jerozolimskie 176, 
 02-486 Warszawa 

 
177 108,12 

do 2 dni roboczych 
od dnia złożenia 

zamówienia 

 
60,00 

 
40,00 

 
100,00 

Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu przetargowym. 
 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub mieli 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej 
określone w dziale VI Ustawy Pzp. 

Zamawiający informuje, iż godnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., podpisanie 
umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego  
zawiadomienia.  

Zamawiający wyznaczył termin podpisania umowy na dzień 10 kwietnia 2020 r., (umowa 
zostanie przesłana pocztą).  
 
                 


