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Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na doposażenie Centrum w
urządzenia medyczne, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt l) ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., póz. 2019 ze zm.).

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, działając na podstawie art. 260 ust. l ww. ustawy
informuje, że unieważnia postępowanie dla następujących zadań:

l. Zgodnie z art. 255 pkt l) ustawy Pzp - w postępowaniu dla nw. części nie złożono żadnej oferty:

l) Zadanie 3. Zakup wirówki do kończyn dolnych i kręgosłupa lędźwiowego -1 szt.,
2) Zadanie 7. Zakup ergometru rowerowego - 6 szt.,
3) Zadanie 12. Zakup aparatu do oscylacji, stymulacji głębokiej - l szt.,
4) Zadanie 13. Zakup Pulsoksymetru do pomiaru dobowego (stałego) - 2 szt.
5) Zadanie 15. Zakup pulsemonitora (kompletny zestaw) -1 kpi.
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2. Zgodnie z art. 255 pkt 2) ustawy Pzp w postępowaniu na Zadanie 10. Zakup rotora
zespolonego do terapii pasywnej i aktywnej kończyn górnych i dolnych z biofeedbackiem - 3 szt.,
wszystkie oferty podlegały odrzuceniu:

Zamawiający odrzucił ofertę firmy BTL Sp z o.o ul. Leonidasa 49, 02-239 Warszawa na podstawie art.
226 ust l pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z powodu niezgodności oferty z warunkami
zamówienia. Zaoferowane urządzenie po zweryfikowaniu z katalogiem produktu, nie odpowiada
opisowi przedmiotu zamówienia tzn. nie spełnia parametrów opisanych przez zamawiającego
w zakresie punktów:

- trening ćwiczeń koncentracji, koordynacji ruchowej i symetrii terapii BIOFEEDBACK (Bramkarz),
- trening ćwiczeń koordynacji ruchowej, koncentracji BIOFEEDBACK (Słoneczko);

Zamawiający odrzucił ofertę firmy Meden-lnmed, 75-840 Koszalin, ul. Wenedów 2, na podstawie art.
226 ust l pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z powodu niezgodności oferty z warunkami
zamówienia. Zaoferowane urządzenie po zweryfikowaniu z katalogiem produktu, nie odpowiada
opisowi przedmiotu zamówienia tzn. nie spełnia parametrów opisanych przez zamawiającego
w zakresie punktów:

- moc silnika - wymagane 200 W,
- korba z regulacją promienia obrotu - wymagane 75-110 cm,
- regulacja położenia (pochylenia) w poziomie,
- biofeedback pasywny.

3. Zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy Pzp - w postępowaniu dla nw. części oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty:

l) Zadanie l. Zakup aparatu do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej i skojarzonej - combo - 3 szt.,
2) Zadanie 5. Zakup Redcord - zestawu z konstrukcją podłogową i konstrukcją sufitową z trzema
trawersami z kompletem aparatów, podwieszek i linek do terapii i ćwiczeń,
3) Zadanie 14. Zakup spirometru medycznego małego, przenośnego, diagnostycznego z wbudowanym
dotykowym wyświetlaczem oraz drukarką - l szt.,
4) Zadanie 18. Zakup stołu rehabilitacyjnego (z elektrycznym sterowaniem ustawień) - l szt.
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