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      ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
     

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 bielizny pościelowej szpitalnej dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego 

w Krakowie - nr sprawy ZP 14/2011 

I. Zamawiający wyjaśnia, iż: 
A. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę nr 2 firmy REWA 
Wiesław Rewers; 70-035 Szczecin, ul. Kolumba 5
- kolor próbki żółty – zgodnie ze specyfikacją wymagano koloru niebieskiego, próbka w tym zakresie niezgodna 
z wymogami Zamawiającego.
Zamawiający nie wzywał w/w Wykonawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów tj.  w stosunku do osób 
fizycznych  oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wymóg pkt VI/A/2 specyfikacji  istotnych 
warunków  zamówienia  (podstawa  prawna  art.  26  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  –  oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu).
B. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę  nr 3 ZPP ŚWIT; 65-
133 Zielona Góra, ul. Błotna 5B 
-  zaoferowany  koc  nie  posiada  szerokiej  zakładki  oraz  nie  spełnia  wymogów  co  do  gramatury  (jest  ok. 
213,44g/m2, winno być 250g/m2) - próbka w tym zakresie niezgodna z wymogami Zamawiającego. 

II. Zamawiający wyjaśnia, iż:
A. 
a) na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczył Wykonawcę nr 1 firmy PW 
ELANA  II  Józef  Holchauzer;  72-022  Nowe  Warpno,  ul.  Mylna  1  z  powodu  nieuzupełnienia  brakującego 
dokumentu tj. w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wymóg pkt 
VI/A/2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
b) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę nr 1 firmy PW ELANA 
II Józef Holchauzer; 72-022 Nowe Warpno, ul. Mylna 1:
- zaoferowano w ofercie koc o wymiarach 150x200, próbka 150x200 cm - Zamawiający wymagał zaoferowania 
koca o wymiarach 160x200 cm.
- zaoferowano kołdrę 160x200, próbka 160x200 cm - Zamawiający wymagał zaoferowania kołdry o wymiarach 
155x200 cm.
B. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczył Wykonawcę nr 4 firmy SE-
DA Sp. z o.o., z udziałem zagranicznym;  13-230 Lidzbark, ul. Polna 10 z powodu nieuzupełnienia brakujących
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dokumentów  tj.  wykazu  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 
wykonywanych, dostaw bielizny pościelowej szpitalnej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w kwocie nie mniejszej niż  
cena brutto oferty, którą składa Wykonawca, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców 
oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie 
–  załącznik  nr  4  do  specyfikacji  -  Zamawiający  wymagał  wykazania  min.  1  dostawy bielizny  pościelowej  
szpitalnej.  – wymóg pkt VI/B/2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w ofercie Wykonawca złożył nie 
wypełnioną  tabelę,  brak  dokumentów potwierdzających,  że dostawy zostały wykonane  lub  są wykonywane 
należycie); katalogów oferowanego asortymentu dla produktów z pozycji 1-13  – wymóg pkt VII/2 specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia; certyfikatów jakości tkanin dla pozycji 1-13 – wymóg pkt  VII/2 specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.
Ofertę  Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą – podstawa prawna art.  24 ust.  4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.

III. Zamawiający informuje,  iż  unieważnia  postępowanie  na podstawie  art.  93 ust.  1  pkt  1)  ustawy Prawo 
zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.  
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