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Samodzielny Publiczny Zal<lad Opieki Zd rowot nej
Kiliriskiego 29
08-110 Siedlce

Pismo : odcz.*dzierL-2 I 17 6DAI7 Siedlce dnia: 201 7-05-3 1

POWIADOMIENID
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Pafistwo.

W zwi4zku z zakoiczeniem postgpowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferly w
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 slycznia 2004 roku Prawo Zam6wieh
Publicznych (Dz, U. 22015 r. poz" 2164 zpoLn. zrn.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

dzierLawq aparatu do automatycznej analiry rnoczu wyposa2onego w UPS wraz z paskami do
oceny parametr6w firyko-chemicznych

informujemy, i2 najkorzystniejsz4 ofeftE zloZyla firma:

Roche Diagnostics Polska Sp" z o.o" ul" Wytrrzeie Gdyliskie 6b 01-531 Warszawa

za cenQ 36 691.71 zl

Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta

1. Art. 89. ust.1 pkt 2,2. Art. 89. ust. 1 pkt 4
Ad. I - Zgodnie z pkt. 10.3 SIWZ Wykonawca, kt6ry zamierza powierzyc
wykonanie czE{ci zan6wienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postgpowaniu zamieszcza
informacje o Podwykonawcach w dokumencie "OSwiadczenia o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spehrianiu warunk6w udzialu", o kt6rym mowa w pkt. 8.1

SIWZ. W opisie przr:dmiotu zamdwienia - Parametly graniczne pkt. 13.

Zamaw iajqcy wymagal zapewnienia udzials w zewn4trz\aboratoryjnej kontroli
i - rnin. 2 sorawdzianv w ciasu rok

Streszczenie ocenv i oorownania zlozonvch ofert

Nr'
tem

atu

Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)

Cena

Termin
dostaw
cz4stko
wvch

Parame
Iry

technic
zne

Razem

I

Roche Diagnostics Polska Sp. z
o.o.

ul. Wybrze2e Gdyriskie 6b
0l -53 I Warszawa (2)

60,00 0,00 20,00 80,00

I
BioMaxima

ul, Vetter6w 5

20-27'7 Lublin (1)
0,00 0,00 0,00 0,00

W toku postgpowania odrzucone zostaly nastgpujqce oferfy:

Nr oferty,
nazwa i adres
wykonawcX:_

I

BioMaxima
ul. Vetter6w 5

20-277 Lublin

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

ierdzone f,ikatem. Tak

Sprawg prowadzi - Anna Jastrzgbska , ,-a/
t



wskazany warunek powodowal koniecznoSd zlolenia oferly ze wskazaniem
podwykon aw cy, gdy 2 :zew n4trzlab oratoryj ne kontrole j akoSci wykonuj 4 frrmy
bezstronne i niezalelne od producent6w i dystrybutor6w odczynnik6w oraz
aparatury analitycznej. W odpowiedzi na wezwanie z dnia 10.05.2017r.
wyjaSniliScie Pafstwo, Ze opracowanie wynik6w kontroli jakoSci zostanie
przeprowadzone przez Standlab a certyfikat uczestnictwa w sprawdzianach
zewn1trzlaboratoryjnych zostanie wystawiony przez Standlab i BioMaximg"
Tym samym Wykonawr:a potwierdzil, 2e wykonanie czgSci zam6wienia zostanie
powierzone Podwykonawcy, w tym przypadku Firmie Standlab. W dol4czonym
do oferty OSwiadczeniu dotycz4cym podwykonawcy, Wykonawca oznajmll, ze
"nie dotyczy". Bior4c powyzsze pod uwagg Zamawiajqcy stwierdza, Le oferta
jest nie zgodna z zapisatrri SIWZ.

Ad. 2 - Zamawiaj1cy pismem z dnia 12.05,2017r. wezwal Wykonawcg do
wyjaSnienia ra2qco nistr<iej ceny zlo2otej oferty oraz przedstawienia dowod6w
dotycz4cych element6w oferty maj4cych wptyw na wysoko6i ceny. Wykonawca
dnia 15.05.2017 r. zlaLyl wyjalnienia, lecz bez przedstawienia dowod6w.
Uznanie ZEdania wyjaSnieri za domniemanie prawne oznacza przerzucenie
ciqlaru dowodu w sprawie ralqco niskiej ceny oferty na Wykonawcg. W
postgpowaniu wyjaSnialj4cym Wykonawca powinien udowodni6, nie budz4c
w4tpliwoSci Zamawiajtycego, 2e skladowe ceny s4 racjonalne i umozliwiaj4
prawidlowe wykonanie przedmiotu zam6wienia. Dlatego to Wykonawca w
wyjaSnieniach musi w,.ykaza(, i2 zaproponowana oena nie jest ra24co niska.
Poniewa2 ich celem jest wzruszenie przyjgtego domniemania, musz4 one byi
korrkretne, wyczerpuj4ce i rzeczywilcie uzasadniaj4ce podan4 ceng w ofercie.
Takie stanowisko wyrazit SO w Warszawie w wyroku, z dnia 05" 01" 2007 r. (V
Ca 2214106), nie jest wystarczajqce zlo\enie jakichkolwiek wyjaSnieri, lecz
wyjaSnief odpowiednio umotywowanych, przekonuj4cych, 2e zaproponowana
oferta nie zawiera ra?1co niskiej ceny. Zdaniem s4du "intencj4" ustawodawcy
bylo danie oferentowi moZliwoSci uehronienia sig przed odrzuceniem oferty z
uwagi na podejrzenie zamieszczenia w niej raz4ao niskiej ceny. Podobne zdanie
wyralala wielokrotnie KIO, podnoszqc w wyrokach, i2 Wykonawca powinien
zloZy( wyczerpuj4ce vryjaSnienia i udowodnii realnoSi zaoferowanej ceny -
wyrok z dfia 13. 12. 2008 r. KIOIUZP 1443108), oraz udowodnic, Le jego cena
jest wiarygodna, tzn., z:ze z IyitLu realizacji zam6wienia i pozyskanego za nie
wynagrodzenia przy zachowaniu naleZytej starannoSci, Wykonawca nie bgdzie
ponosil strat - wyrok z dnia 28. 01. 2010 r., KIOIUZP 1146109. Wykazano
r6wnieZ, 2e cena nawet znacz4co odbiegaj4ca od szacunkowej wartoSci
zam6wienia, azy nawet od cen innych Wykonawc6w, nie musi by6 cen4 raz4co
nisk4, o ile wezwany do wyjaSnieri Wykonawca jest w stanie udowodnic
prawdziwoSi podanych w ofercie element6w cenotw6rczyeh. Wykonawca, kt6ry
sklada wyjaSnienia w zakresie raz4co niskiej ceny, powinien wykazai, co
spowodowalo obnizenie ceny ofefcy. Znowelizowanv przepis zdyskontowal
utrwalony juz w orirecznictwie pogl4d, i2 wystosowanie wezwania do
wykonawcy rodzi po jego stronie obowi4zek obalenia dornniemania, i2 zawarta
w ofercie cena nosi znamiona raZ4ao niskiej (KIO 1287114 ezy KIO 918114).
JednoczeSnie na\e2y zwr6cii uwagQ, i2 zamawiaj4cy nie rna obowi4zku
poclpowiadai wykonawcy dlaczego zadeklarowanE przez niego ceng uwala za
raZEco nisk4 (SO w Warszawie sygn. IC Ca 129912009 czy KIO 2659112 lub
KIO 1363/13), Wykonawca, skladaj4c wyjaSnienia odnosz4ce sig do ceny oferty,
powinien wskaza6, co r;powodowalo mozliwoSi obnizenia aeny oraz stopieri, w
jakim cena zostala obnizona dzigki wskazanym czynnikom. OdpowiedZ
wykonawcy nie moZe byi lakoniczna i powierzchowna, aby mo2na j4 bylo
potraktowai, jako wyczerpujQc4 i rozwiewaj4c4 w4tpliwoSci. Aby odpowiedZ
zlo\ona na wezwanie vyystosowane na podstawie art. 90 p.z.p. posiadala walor
wyjaSnieri element6w oferty maj4cych wplyw na wysokoS6 ceny musi byc
bardziej szczegolowa rv zakresie elementow skladaj4cych sig na zaoferowan4
ceng ani2eli sama ofefta. "Wykonawca wezwany do zlo2enia wyjaSnief w
zakresie ra24co niskiej r;eny powinienwykazaQ co spowodowalo obniZenie ceny
oraz w iakim stopniu wskazane
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obnizenie, jak r6wnieZ przedstawii dowo@
podnoszonych okolicznoSci." (KIO l2B1l13). Celem zloienia wyiaSnieri iest

Publicznvch"

Zamawiaj4cy wykluczyl z postgpowania;

Lo.: Nazwa i adres wykonawcy: U_4!44ntgnie wykluczenia wvkonawcy :

0

JednoczeSnie informujemy, 2e umowa w sprawie zamriwienia publicznego rnoze byi zawatl1a, z zastrzezeniem

art" 183 ustawy Ptawo Zam6wieri Publicznych, w terminie nie kr6tszym niZ 5 dni od dnia przeslania niniejszego

zawiadomienia o wyborze najkorzystniej szej oferty"

ZamawtajEcy moze zawrzei urnowg w sprawie zam6wienia publicznego przed uplywem terminu, o kt6rym
mowa powyZej, jeZeli zachodzE okolicznoSci wymienione w art. 94 ust. 2 ustauy Prawo Zamowiefl publicznych.

R6wnoczeSnie zawiadamiamy, iz wylqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy prawo Zam6wieri publicznych

czynnoSci Zamawiaj4cego podjgtej w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia lub zaniechania czynnosci, do

ktotej Zamawiaj4cy jest zobowi4zany na podstawie ustawy Prawo Zam6wieri publicznych przystuguje
odwolanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamowieri Publicznych. Odwotanie wnosi sie w
terminach iformie, okreslonych w art, 182 orazari.. lg0 ust.4 ustawy pr. h.
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