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Informacja o wyniku 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. 253 ust. l ww. ustawy
informuje, że zgodnie z art. 239 ust. l ustawy Pzp, dla następujących części zamówienia:

l) Zadanie 2. Zakup wirówki do kończyn dolnych i kręgosłupa lędźwiowego -1 szt

2) Zadanie 4. Zakup ergometru rowerowego - 6 szt.

•/

•*/

3) Zadanie 5.Zakup rotora zespolonego do terapii pasywnej i aktywnej kończyn górnych i dolnych z
biofeedbackiem - 3 szt.••/

•/4) Zadanie 6. Zakup aparatu do oscylacji, stymulacji głębokiej - l szt.

5) Zadanie 7. Zakup Pulsoksymetru do pomiaru dobowego (stałego) - 2 szt.,

6) Zadanie 8. Zakup spirometru medycznego małego, przenośnego, diagnostycznego z wbudowanym
dotykowym wyświetlaczem oraz drukarką - l szt.,••/

7) Zadanie 9. Zakup pulsemonitora (kompletny zestaw) -1 kpi.,

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy HAS-MED. Sp. z o. o. ul. Młyńska 20, 43-300
Bielsko Biała. Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert.
Punktacja przyznana ofertom: Cena 92 pkt. Gwarancja 8 pkt. Łączny wskaźnik wynikowy 100 pkt.

Zgodnie z art. 255 pkt 2) ustawy Pzp w postępowaniu na Zadanie 8. Zakup spirometru medycznego
małego, przenośnego, diagnostycznego z wbudowanym dotykowym wyświetlaczem oraz drukarką - l
szt. Zamawiający odrzucił ofertę firm:

l. NZ TECHNO Sp. z o. o. ul. Berneńska 5A, 03-976 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:

głowica pneumotachograficzna wymienna dla każdego pacjenta, łatwo sterylizowana w całości i
niewymagająca stosowania filtrów przeciwbakteryjnych - oferowany aparat ma jedną głowicę, która
nie jest sterylizowana w całości, wymaga stosowania filtrów - nie ma możliwości pracy,

zakres pomiaru przepływu minimum+/- 20 1/s - oferowany aparat ma zakres pomiaru przepływu
minimum+/-16 1/s,

dokładność pomiaru przepływu < 2% - oferowany aparat ma dokładność ±10%;

2. Sklep Medyczny Marta Kadzewicz, ul. Popiełuszki 10/20, 10-693 Olsztyn 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:

- zakresy pomiarowe: zakres pomiaru przepływu minimum +/- 20 1/s, rozdzielczość pomiaru
przepływu minimum 2,4ml/s, dokładność pomiaru przepływu < 2%, zakres pomiaru objętości +/-10 l,
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rozdzielczość pomiaru objętości min. 10 ml, dokładność pomiaru objętości < 2%, brak informacji u
producenta, czy ten aparat spełnia powyższe wymogi,

- krzywa przepływ-objętość w raporcie rozszerzonym: FEV0.5, FEV0.75, FEV1, FEV2, FEV3,FEV6, FVC
EX, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, FEF 0.2-1.2, VPEFJPEF, FET,
TPEF%FET, MEF50% FVC EX, FEV1% FVC EX, FEV1% VQFEVl/PEF, VCmax, FEV1% VCmax, FEV1%
FEV3, FEV1% FEV6, BEV, BEV%FVCex, TC25/50, MTT, AEX, FVC IN, FIV1, PIF, MIF50, FIT, TPIF, VPIF,
TPIF%FIT, FEV1% FVC IN, MEF50/MIF50, PEF/PIF, FEV1/FIV1, FET%FIT, TTOT - oferowany aparat nie
spełnia następujących parametrów: FEV0.5, FEV0.75, FEV2, FEV3, MEF@FRC, FEF75/85, FEF 0.2-1.2,
VPEF, FET, TPEF%FET, MEF50%, FEV1/PEF, BEV%FVCex, FIT, TPIF, VPIF, TPIF%FIT,MEF50/MIF50,
PEF/PIF, FEV1/FIV1, FET%FIT, TTOT,

- głowica pneumotachograficzna łatwo sterylizowana w całości i niewymagająca stosowania filtrów
przeciwbakteryjnych -oferowany aparat nie posiada takich głowic, wyłącznie jednorazowe

- gwarantowana liczba sterylizacji w wysokiej temperaturze, minimum 1000 - oferowany aparat nie
posiada takich głowic, wyłącznie jednorazowe

- automatyczna ocena próby rozkurczowej wg standardów ERS - oferowany aparat nie posiada tej funkcji,

- możliwość graficznej i liczbowej prezentacji porównania wyników zarejestrowanych badań -
oferowany aparat nie posiada tej funkcji.

•/8) Zadanie l. Zakup aparatu do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej i skojarzonej - combo - 3 szt.
jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy HAS-MED. Sp. z o. o. ul. Młyńska 20, 43-300
Bielsko Biała. Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert.
Punktacja przyznana ofertom:

L. p. Wykonawca Cena Gwarancja
Łączny

wskaźnik

wynikowy

l Meden-lnmed ul. Wenedów 2, 75-840 Koszalin 72,68 I 8,00 80,68
2 HAS-MED. Sp. z o. o. ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko Biała 92,00 I 8,00 I 100,00

9) Zadanie 10. Zakup stołu rehabilitacyjnego (z elektrycznym sterowaniem ustawień) - l szt., jako
najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy HAS-MED. Sp. z o. o. ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko
Biała. Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert. Punktacja
przyznana ofertom:

L. p. Wykonawca Cena Gwarancja
Łączny

wskaźnik
wynikowy

l Meden-lnmed ul. Wenedów 2, 75-840 Koszalin 63,69 8,00 71,69
2 HAS-MED. Sp. z o. o. ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko Biała 92,00 I 8,00 I 100,00
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