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Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

w postępowaniu o udzielenie 
N/znak: DZAP-380-2/39/08    zamówienia publicznego 

 
 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę ambulansu sanitarnego. 

 

 

I. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp zamawiający informuje, że odrzucono następującą 

ofertę: 

1. oferta nr 1 złożona przez Emeregency Medical System Poland Robert 

Pałka, ul. Ułanów 7, 20-554 LUBLIN – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

Pzp. Oferta złożona przez Wykonawcę w zakresie parametrów dotyczących 

przedmiotu zamówienia określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ, nie 

odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego: 

o w punkcie IX ppkt 3 – nie zaoferowano belki świetlnej  o wymaganych 

parametrach; 

o w punkcie XIV ppkt 1 i 2 – nie zaoferowano zestawu noszy wraz  

z transporterem o wymaganych przez Zamawiającego parametrach 

dot. dopuszczalnego obciążenia; 

o w punkcie XIV ppkt 3 – nie zaoferowano krzesła transportowego 

składanego o wymaganych parametrach; 

o w punkcie XIV ppkt 6 – niespójność w zakresie oferowanego typu 

ssaka elektrycznego: w formularzu parametrów technicznych typ  

DC 30 SW, z dołączonych dokumentów wynika, że oferowany typ 

urządzenia to DC 30 SU; 

o w punkcie XIV ppkt 11 – nie zaoferowano respiratora o wymaganych 

parametrach – brak zapisu o przystosowaniu do pracy w MRI oraz 

inna od wymaganej zasada działania; 

o w punkcie XIV ppkt 16 – nie zaoferowano videolaryngoskopu  

o wymaganych parametrach – zaoferowano 1 komplet łopatki  

z przewodem zamiast wymaganych 2 kompletów; 



  

• ponadto w ofercie Wykonawca nie wypełnił 2 kolumny w Formularzu 

parametrów technicznych z deklaracją Wykonawcy „TAK/NIE” dotyczącą 

poszczególnych parametrów: od punktu XIV: SPRZĘT MEDYCZNY; 

• ponadto stwierdzono dwa egzemplarze Formularza parametrów technicznych 

(drugi niekompletny, tj. od punktu XIV ppkt 4) w ofercie Wykonawcy, z tym że 

w niektórych pozycjach oferowane są różne urządzenia (np. pkt XIV ppkt 11 – 

respirator reanimacyjno- transportowy), w związku z czym niemożliwe jest 

rozstrzygnięcie, który z formularzy jest właściwy i jaki sprzęt ostatecznie 

Wykonawca oferuje. 

W związku powyższym oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

2. oferta nr 2 złożona przez W.A.S. Wietmarscher polska Sp. z o.o., ul. Nowa 
2, 87-162 LUBICZ k. Torunia – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Oferta 

złożona przez Wykonawcę w zakresie parametrów dotyczących przedmiotu 

zamówienia określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ, nie odpowiada 

wymaganiom stawianym przez Zamawiającego: 

o w punkcie XIV ppkt 11 – nie zaoferowano respiratora o wymaganych 

parametrach – inna od wymaganej zasada działania; 

• ponadto cena złożonej oferty przekracza wartość, którą Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

W związku powyższym oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

 

II. Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 Pzp Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 93 

ust. 1 pkt 1 Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 

ambulansu sanitarnego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało 

unieważnione, ponieważ obie złożone w postępowaniu oferty podlegają odrzuceniu. 

 

 

Zamawiający składa podziękowanie wszystkim uczestnikom postępowania 
przetargowego. 
 

Z poważaniem 
        

Dyrektor 
 

Leszek Bonna 
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