
                                                                     

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

os. Na Skarpie 66   skrytka pocztowa 9    kod pocztowy 31-913
                                     Kraków, dnia 27.01.2011 r.

DOP – ZP  13/2011
                                     

                                                   ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
NR SPRAWY ZP 27/2010  W ZADANIU NR 1

     
Działając na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana 
Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 
informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie 1 sztuki aparatu rtg z ramieniem typ C, 
1  sztuki  aparatu  ultrasonograficznego  najwyższej  klasy  oraz  1  sztuki  aparatu  ultrasonograficznego 
mniejszego  do  wyposażenia  Szpitalnego  Oddziału  Ratunkowego Szpitala  Specjalistycznego  im. 
S.  Żeromskiego  w  Krakowie wraz  ze  szkoleniem  personelu,  zgodnie  z  projektem  unijnym  – 
„Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Lądowiska wraz z zakupem nowych urządzeń dla 
Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”,   (ZP 27/2010) w zakresie zadania 
nr 1 – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu – art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy jw.

1. Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych została 
odrzucona oferta nr 1 firmy TIMKO Sp. z o.o. 03-335 Warszawa, ul. Syrokomli 30. Wykonawca nie umieścił 
w ofercie informacji na temat okresów w jakich byłyby wykonywane przeglądy pogwarancyjne (informacja ta 
została usunięta przez Wykonawcę z załącznika nr 5 do specyfikacji „Warunki gwarancji i serwisu” - pkt 10, 
strona nr 11 oferty), wymaganego jako wypełniony dokument dołączony do oferty, stanowiący oświadczenie 
Wykonawcy. 
Powyższy załącznik nie stanowi dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu i w  
związku z tym nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych została 
odrzucona oferta nr 2 firmy SIEMENS Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, ul. Żupnicza 11. Wykonawca składając 
wyjaśnienia do oferty cenowej, w której w jednej pozycji zastosował dwie stawki podatku VAT 8% i 23%, 
oświadczył,  że  oferta  zawiera  usługę  usunięcia  (pozbawienia)  aparatu  blokad  serwisowych  po  okresie 
gwarancji,  co  jest  niezgodne  z  warunkami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  w  których 
Zamawiający  zawarł  warunek  „przekazania  wszelkich  kodów  serwisowych  w  momencie  dostawy  sprzętu 
medycznego” - wymóg pkt IV/2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zapis  § 4 ust. 4 projektu 
umowy.
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