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                                                     Nasz znak: ZP.271-  260 .9/2015     Kraków, dnia 15 września  2016 r. 

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na

Dostawę niesterylnego sprzętu  jednorazowego użytku (ZP 9/2016)

OGŁOSZENIE O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

            Działając na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst  jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) Dyrektor  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  niesterylnego  sprzętu   jednorazowego

użytku (ZP9/2016)  w  grupie  5.  

Postępowanie zostało unieważnione, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy, ponieważ obarczone jest
niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy  w
sprawie zamówienia publicznego.

W grupie 5 złożono  3 oferty:

1. Polmil Sp. z o.o., Sp. komandytowa, ul. Przemysłowa 8, 85-758  Bydgoszcz- brutto 270,00 zł

2. Zarys International Group  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa, ul. 
Pod Borem 18, 41-808 Zabrze- brutto 432,00 zł

3. Abena Polska Sp z. o.o., ul. Nowa 15, Łozienica- brutto 432,00 zł

Oferta  Wykonawcy  Polmil  Sp.  z  o.o.,  Sp.  komandytowa,  ul.  Przemysłowa  8,  85-758  Bydgoszcz
została odrzucona na podstawie art.  89 ust. 1 pkt. 2 ustawy, ponieważ jej treść nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.  

Zamawiający  zwrócił  się  do  Wykonawcy  pismem  z  znak:  ZP.271-   232.  9./2016  z  dnia
29.08.2016r.  o  uzupełnienie  dokumentów w zakresie  grupy 5,  wymaganych w pkt  VI.  1  SIWZ tj.
katalogi/opracowania/ulotki - zawierające pełną informację o parametrach technicznych oferowanych
wyrobów  medycznych,  potwierdzające  spełnienie  wszystkich  wymaganych  parametrów   w  języku
polskim.  W  odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego,   Wykonawca  przedłożył  katalogi  nie
potwierdzające wymagań określonych dla grupy 5 (inny numer katalogowy w ofercie ( CURAS/12065)
niż w dostarczonym na wezwanie katalogu (PSM 5008). W związku z tym oferta została odrzucona   na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.                                

Dwie  kolejne  oferty  przedstawiają  taki  sam  bilans  ceny  i  terminu  dostawy  co  skutkuje  tym,  że
Zamawiający nie może zastosować przepisu rozszerzającego zgodnie z art 91 ust. 5 ustawy, ponieważ
ma on zastosowanie tylko w postępowaniach, w których jedynym kryterium oceny ofert jest cena co
wynika  wprost z treści tego przepisu.  

 Ogłoszenie powyższe przekazane zostanie wszystkim uczestnikom postępowania w dniu 15 września
2016  r.                                                                                                        

Zatwierdził Dyrektor d/s Lecznictwa

lek. med. Krzysztof Bartoszewski

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
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