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Nasz znak : ZP.271-332.16/2016                             Kraków, dnia 9 listopada 2016 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Dostawę materiałów opatrunkowych” (ZP 16/2016)

OGŁOSZENIE 
O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA, 

O WYKONAWCACH KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA 

I. Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.  U.  z  2015 r.  poz.  2164)  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 materiałów opatrunkowych” (ZP 16/2016) -  w grupie 8 oraz 8 b  na podstawie
art. 93 ust.1pkt. 1) ww. ustawy  tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

 
II.   Dyrektor  Szpitala  działając  na  podstawie  art.92  ust.  1  pkt.  3)  ww.  ustawy

informuje  o  wykluczeniu  na  podstawie  art.  24  ust.  2  pkt.  2  ww.  ustawy  wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu w grupie 8 i grupie 8b, tj.: 

1. Przedsiębiorstwo  TRANS-MED  s.c.  Wioleta  Pietrzak,  Paulina  Domagała,  ul.
Obrońców Poczty Gdańskiej 20 P, 42-400 Zawiercie (oferta nr 7).

2. MEDICUS Sp. z o.o. Sp. K-A., ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy (oferta nr 8), 

3. Toruńskie  Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.,  ul.  Żółkiewskiego 20/26,
87-100 Toruń (oferta nr 4). 

Termin zwiazania złożoną ofertą upłynął  w dniu 22 czerwca 2016r. 

W związku z upływem okresu zwiazania ofertą Wykonawcy mają możliwość przedłużenia
według własnej woli i uznania termin zwiazania ofertą. Z chwilą upływu okresu związania
ofertą należy uznać, że Wykonawca nie jest zainteresowany realizacja niegdyś złożonej
oferty, bo gdyby był, to by sam z własnej inicjatywy w oparciu o przepis art. 85 ust. 2 p.z
p.o. przedłużył termin zwiazania ofertą (sygn. akt KIO/KD 46/10).  

Wykonawca Przedsiębiorstwo TRANS-MED s.c. Wioleta Pietrzak, Paulina Domagała, ul.
Obrońców Poczty Gdańskiej 20 P, 42-400 Zawiercie, działajac na podstawie art. 85 ust. 2
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ww. ustawy w dniu 22.06.2016r. przedłużył termin zwiazania ofertą o 30 dni, w dniu 19.07.2016r. przedłużył termin
zwiazania oferta o kolejne 30 dni. A więc oferta przestała wiązać w dniu 21.08.2016r.

 Wykonawca MEDICUS Sp. z o.o. Sp. K-A., ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy, działajac na podstawie art. 85 ust. 2
ww. ustawy w dniu 22.06.2016r. przedłużył termin związania ofertą o 60 dni, w dniu 22.08.2016r. przedłużył termin
zwiazania  oferta  o  kolejne  60  dni.  Oświadczenie  o  przedłużeniu  terminu  zwiazania  ofertą   winno  dotrzec  do
Zamawiającego przed upływem terminu zwiazania ofertą. Upływ terminu zwiazania ofertą w tym przypadku miał
miejsce w dniu 21. 08.2016r.  Zgodnie z opinia KIO min. w  wyroku z dnia 15.12.2009r. sygn. akt KIO/UZP 1659/09 „
art. 115 kc.  nie ma zastosowania do liczenia terminu zwiazania ofertą” oznacza to termin zwiazania ofertą upłynął w
dniu 21.08.2016r. Przepis art. 115 kc. ma zastosowanie w sytuacji, w której na dzień wolny od pracy  przypada koniec
terminu do wykonania jakiejś czynności.  Jeżeli  natomiast  koniec terminu nie wiąże się z dokonaniem określonej
czynności przepis ten nie ma zastosowania. Upływ terminu zwiazania ofertą nie wiąże się z obowiazkiem dokonania
jakiejkolwiek  czynności.  W  związku  z  powyższym  termin  zwiazania  ofertą  ww.  Wykonawcy  upłynął  w  dniu
21.08.2016r.

Wykonawca TZMO S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, działajac na podstawie art. 85 ust. 2 ww. ustawy
przedłużył termin związania ofertą o 30 dni. Zgoda ta winna dotrzeć do Zamawiającego  przed upływem pierwotnego
terminu  zwiazania ofertą, którego zakończenie powinien monitorować  sam Wykonawca (wyr. KIO z 29.03.2010 r
KIO/UZP 253/10) Wykonawca złożył oświadczenie  o przedłużeniu terminu w dniu 23. 06.2016r. a więc po upływie
terminu zwiazania ofertą.

W związku z  powyższym zgodnie  z  art.  24 ust.  2.  pkt.2)  ustawy ww. Wykonawcy zostali  wykluczeni  z
postępowania o udzielenie zamówienia, a ich oferty zostały uznane za odrzucone zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy.

Zgodnie  z  art.  93  ust.  1  pkt.1)  ww.  ustawy  Zamawiający  ma  obowiązek  unieważnienia  postępowania
przetargowego  m.in.  w  sytuacji,  gdy  w  postępowaniu  nie  złożono  żadnej  oferty  niepodlegajacej  odrzuceniu.
W przedmiotowym przetargu wszystkie oferty w powyższych grupach zostały uznane za odrzucone, w związku z
czym przetarg musiał zostać unieważniony.

Ogłoszenie powyższe przekazane zostanie wszystkim uczestnikom postępowania w dniu  9 listopada 2016 r.

. 

Rozdzielnik:
1x adresat wg rozdzielnika
1x a/a

Prosimy o potwierdzenie otrzymania w dniu 9 listopada 2016 r. niniejszego pisma nr ZP.271-332.16/2016
na nr faxu   12/ 644 47 56 lub e -mail kancelaria@zeromski-szpital.pl
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