Protokół z prac Komisji Przetargowej Fundacji Solidarności Międzynarodowej do przeprowadzenia procedury
przetargowej na dostawę do magazynu w Pruszkowie sprzętu medycznego w tym – co najmniej 10 monitorów
parametrów życiowych (kardiomonitorów) (cz.1), co najmniej 10 defibrylatorów klinicznych (cz.2.) oraz co
najmniej 20 aparatów do wykonywania 12-odprowadzeniowego EKG (cz.3.).

Znak sprawy: FSM-2022-07-08
Warszawa, 2022-08-18

PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ FUNDACJI SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ
DO PRZEPROWADZENIA PROCEDURY PRZETARGOWEJ w trybie Zapytania Ofertowego:

na dostawę do magazynu w Pruszkowie sprzętu medycznego w tym – co najmniej 10 monitorów
parametrów życiowych (kardiomonitorów) (cz.1), co najmniej 10 defibrylatorów klinicznych (cz.2.)
oraz co najmniej 20 aparatów do wykonywania 12-odprowadzeniowego EKG (cz.3.). Sprzęt zostanie
następnie przekazany jako humanitarna pomoc medyczna dla szpitali w Ukrainie.
.

OCENA OFERT
Komisja Przetargowa w składzie:
1. Przewodniczący Komisji – Adam Sauer
2. Członkini Komisji – Lidia Litwinczuk
3. Członek Komisji – Lubomir Kramar

1. W dniu 18 sierpnia 2022 roku o godzinie 9:45 za pośrednictwem kodowanej łączności
teleinformatycznej (MS Teams), odbyła się piąta niejawna część posiedzenia Komisji Przetargowej
w zakresie oceny ofert, które wpłynęły w terminie i zostały automatycznie otwarte (odszyfrowane)
o godz. 12.05, co zostało opisane w informacji z otwarcia ofert.
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3. Komisja Przetargowa rozpatrzyła odwołanie firmy Walmed Sp. z o.o. przesłane w dniu 17 sierpnia
2022 r. po ogłoszeniu wyników postępowania i opublikowaniu poprzedniego protokołu. W dniu 11
sierpnia 2022 r. na swoim trzecim posiedzeniu Komisja zapoznała się z przesłaną w dniu 11 sierpnia
przez firmę Walmed Sp. z o.o kartą katalogową oferowanego kardiomonitora NC10 chińskiej firmy
SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.. Komisja stwierdziła, iż oferta nie jest
zgodna z warunkami zamówienia w pkt. 1.7 gdyż monitorowanie nie odbywa się w wymaganej
technologii Masimo, a w technologii Comen. Komisja odrzuciła ofertę firmy Walmed Sp. z o.o. w
zakresie 1 części zamówienia (kardiomonitory) – na podstawie pkt. 10.4.3 Zapytania Ofertowego
jako niezgodną z warunkami zamówienia. Po zapoznaniu się z w/w decyzją Komisji przetargowej w
dniu 17 sierpnia 2022 r. firma Walmed sp. z o.o. odwołuje się od tej decyzji i argumentuje, że w
formularzu ofertowym w pkt. 1.7. potwierdziła możliwość monitorowania w technologii Masimo,
a przesłany katalog nie wskazał co prawda tej technologii, ale jest ona stosowana opcjonalnie do
kardiomonitorów Comen, na potwierdzenie czego firma Walmed przesłała link do swojej
standardowej oferty internetowej https://www.walmed.pl/sklep/nc12/ która posiada możliwość
opcji Masimo.
4. Po rozważeniu argumentów wskazanych w powyższym piśmie firmy Walmed sp. z o.o. Komisja
Przetargowa zdecydowała o uchyleniu własnej decyzji z dnia 11 sierpnia 2022 r. i zadecydowała o
dopuszczeniu oferty firmy Walmed do dalszej oceny w zakresie pierwszej części zamówienia
(kardiomonitory), uznając tę ofertę za zgodną z warunkami zamówienia.
5. Komisja następnie przystąpiła do ponownej oceny niepodlegających odrzuceniu ofert z pierwszej
części zamówienia (kardiomonitory) wg kryteriów wskazanych w art.11 Zapytania Ofertowego.
Punkty zostały przyznane jednomyślnie przez wszystkich członków Komisji. Ocena ofert jest
umieszczona w poniższej tabeli:
lp

Oferent

cena za 10
sztuk

deklarowany
termin
dostawy
(dni od podpisania
umowy)

punkty za
cenę

Punkty
za
termin
dostawy

punkty
łącznie
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Biameditek Sp. z o.o.,
ul. Elewatorska 58, 15-620
Białystok
NIP 542-020-13-57,
Bjeska spółka z o.o. spółka
komandytowa
60-479
Poznań,
ul.
Strzeszyńska
33
NIP: 7792299980
BTL
Polska
sp.z
o.o.,
ul. Leonidasa 49, 02-239
Warszawa,
NIP: 522 26 26 984
Walmed Sp. z o.o., ul Ptaków
Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie
NIP 951-20-23-210

159 570,00
zł

14 dni

78

0

78

148 894,20
zł

14 dni

84

0

84

172 000,00
zł

14 dni

72

0

72

138 240,00
zł

10 dni

90

5

95

2

3

4.

Oferta realizacji zamówienia w zakresie 1 części (co najmniej 10 monitorów parametrów życiowych kardiomonitorów) złożona przez Walmed spółka z o.o., 05-500 Jastrzębie, ul. Ptaków Leśnych 73, NIP:
951-20-23-210 o wartości 138 240 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki
stawiane przez Zamawiającego.
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6. Posiedzenie Komisji zakończono 18 sierpnia 2022 roku o godz. 10:30
Podpisy:
Adam Sauer
1. Przewodniczący Komisji – Adam Sauer Adam Sauer (18.08.2022 11:03 GMT+2)
Lidia Litwinczuk
2. Członkini Komisji – Lidia Litwinczuk
3. Członek Komisji – Lubomir Kramar
Lubomir Kramar
Lidia Litwinczuk (18.08.2022 12:16 GMT+3)

Lubomir Kramar (18.08.2022 12:14 GMT+2)
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