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SPZOZ/SAN/ZP/166/2018

Sanok, 6 czerwiec 2018r.

SPROSTOWANIE (dotyczy pakietu nr 14)
dotyczy: pisma SP/ZOZ/SAN/ZP/160/2018 (05-06-2018) zawiadomienie o wyborze ofert/
odrzuceniu ofert / unieważnienie postępowania
(postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
,,materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku
dla SPZOZ w Sanoku, nr postępowania SPZOZ/PN/10/2018)

Dotyczy wyboru ofert
JEST
II. Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
odrzuca ofertę w zakresie pakietu nr 14 – (opatrunki do mocowania cewników centralnych)
Wykonawcy PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice
Uzasadnienie prawne – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne - Treść oferty jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia,
ponieważ opatrunek nie posiada rozmiarów podanych przez Zamawiającego (za mały
opatrunek).
Wobec powyższego oferta ta jako niezgodna z treścią SIWZ podlega odrzuceniu.
III. Działając na postawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawa zamówień publicznych.
Zamawiający unieważnia postępowanie dla pakietu nr 7,14,17.
Uzasadnienie prawne – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegajacego wykluczeniu,
z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.
Uzasadnienie faktyczne - Na pakiet nr 7,17 nie wpłynęła żadna oferta, natomiast w zakresie
pakietu nr 14 – (opatrunki do mocowania cewników) wpłynęły 2 oferty, które zostały odrzucone
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp,
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MA BYĆ
* pakiet nr 14
PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice
Pakiet nr 14
Nr
oferty

2

Nazwa, adres wykonawcy

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.,
ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

Punktacja w kryterium:
Cena 60%

Punktacja w kryterium:
ocena użytkowa 40%

Łączna
punktacja

60

8

68

W streszczeniu oceny i punktacji nie uwzględniono ofert odrzuconych
II. Działając na postawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawa zamówień publicznych.
Zamawiający unieważnia postępowanie dla pakietu nr 7,17.
Uzasadnienie prawne – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegajacego wykluczeniu,
z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.
Uzasadnienie faktyczne - Na pakiet nr 7,17 nie wpłynęła żadna oferta dlatego też postępowanie
w tym zakresie podlega unieważnieniu.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – dział VI ,, Środki ochrony prawnej”
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym w tym
postępowaniu Wykonawcą w terminie zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma faxem lub e-mail w szczególności na
załączonym firmowym druku potwierdzenia, w przeciwnym przypadku w razie spraw spornych
Zamawiający zastrzega sobie prawo posłużenia się w celach dowodowych potwierdzeniem
nadania faksu oraz wysłania korespondencji listowej.
Z poważaniem

Otrzymują;
1. PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice (2)
2. J. Chodacki, A. Misztal „MEDICA” Sp. J., ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin (7)
3 . A./a
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