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   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie 

         21-200 Parczew   ul. Kościelna 136    tel. (083 ) 355-21-02  fax. 

83 355-21-00  www.spzozparczew.pl  e-mail: sekrspzozparczew@wp.pl 

 

 

Parczew, dnia 27.07.2012 r. 
Sekcja Zamówień Publicznych                                                                                                          
Fax: 83/ 355 21 13 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/14/11/2012 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do wideoendoskopii i myjni 
endoskopowej na dwa endoskopy. 
 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 ze zmianami) Zamawiający zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty; terminie, po którym 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

 
W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty. 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
 

 
Wartość zł 

netto zadania 

Wartość zł 
brutto 

zadania 

1 

Endo Elektronik Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 11 B 
05-805 Kanie 

Fax 22 758 50 96 

 
193 700,00 

 
209 646,00 

2 

Varimed Sp. z o.o. 
ul. Powstańców Sl. 5 
53-332 Wrocław 

Fax 65 520 99 78 

 
189 300,00 

 
205 509,00 

 
 
 

1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium cena 100% 

 
Zamawiający wybrał ofertę nr 1 Endo Elektronik Sp. z o.o., ul. Kolejowa 11 B, 05-805 Kanie 
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 100 pkt. 

 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 5 
dni licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 
O Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oferta nr 2:  

 
Varimed Sp. z o.o., ul. Powstańców Sl. 5, 53-332 Wrocław 

 

Uzasadnienie faktyczne : 
Zamawiający w Załączniku Nr 2 do siwz „Zestawienie parametrów technicznych” 

w rozdz. V pkt 50e) wymagał dezynfekcji chemiczno-termicznej w systemie zamkniętym, 

jednakże w instrukcji obsługi MERIT - 9000 automatyczna myjnia endoskopowa 

(informacja dostępna w internecie) nie wynika aby myjnia endoskopowa Merit 9000 

charakteryzowała się tą ww. funkcjonalnością.  
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W myjni tej proces dezynfekcji chemicznej przebiega (odbywa się) w temperaturze 

otoczenia czyli w temperaturze pokojowej. 

 Zamawiający wymagał spełnienia przez urządzenie dezynfekcji chemiczno-termicznej. 

Dezynfekcja ta powinna dawać możliwość wykorzystania w tym procesie środków 

chemicznych, których użycie wymaga podgrzania do określonej temperatury wyższej niż 

temperatura otoczenia tj. skojarzone działanie ciepła i środków chemicznych. 

Dodatkowo należy wskazać, iż brak tej funkcjonalności w urządzeniu Merit 9000, został 

potwierdzony w wyroku z dnia 20 lipca 2007r Sygn. akt UZP/ZO/0-861/07. W stanie 

faktycznym sprawy rozpatrywanej przez Zespół Arbitrów Zamawiający również wymagał 

urządzenia o funkcjonalności dezynfekcji chemiczno- termicznej, nie podając żadnych 

dodatkowych wymogów jak np. parametr temperatury czy też możliwość środka 

dezynfekcyjnego 

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż myjnia endoskopowa Merit 9000 nie spełnia 

postawionego w treści SIWZ przez Zamawiającego parametru dotyczącego możliwości 

wykonywania dezynfekcji chemiczno – termicznej. W tak  niskich temperaturach, jak 

temperatura otoczenia nie giną drobnoustroje, wirusy, a uzyskana temperatura w 

procesie dezynfekcji musi te drobnoustroje zniszczyć. 

 Wymagana przez Zamawiającego dezynfekcja chemiczno-termiczna ma za zadanie 

skrócić czas dezynfekcji wysokiego poziomu oraz zwiększyć skuteczność działania 

środków dezynfekcyjnych na drobnoustroje. 

 

Uzasadnienie prawne:  

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 

 
Podpisał:                 

 
                                Dyrektor  
                                                                                   Samodzielnego Publicznego  
                                                                                    Zakładu Opieki Zdrowotnej  
                                                                                            w Parczewie  

                                                                       mgr Janusz Hordejuk 

 


