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Zabrze, dn. 17.11.2015r.
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PRALMAG Serwis Andrzej Ceglarski
Ul. Boya Żeleńskiego 108c
40-750 Katowice
INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY nr 2
PRALMAG Srwis Andrzej Ceglarski z siedzibą przy ul. Boya Żeleńskiego 108 c, 40-750
Katowice, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej”. Sygnatura
sprawy DZP/12PN/2015
Podstawa Prawna
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm), Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. zawiadamia
o odrzuceniu Państwa oferty z uwagi na fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie
Zamawiający w celu potwierdzenia, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania
opisane w zgodnie z SIWZ cz. XIII pkt 1 ppkt 13 wymagał pozytywnej opinii Centrum Zdrowia
Dziecka lub innej równoważnej instytucji dla środków do prania bielizny noworodkowej, niemowlęcej
i dziecięcej.
Wykonawca na stronie nr 289 oferty, zgodnie z wymaganiami SIWZ cz. XIII pkt 1 ppkt 13
przedstawił Opinię Centrum Zdrowia Dziecka nr 75/DM/2009, która jest Aneksem nr 1 do opinii nr
100/2004 z dnia 08.10.2004r., dla preparatu Eltra. Z w/w opinii wynika, iż został zmieniony składnik
w preparacie Eltra, jednak brak jest informacji o pozytywnej opinii do prania bielizny
noworodkowej, niemowlęcej i dziecięcej.
W związku z powyższym, Zamawiający w dniu 30.10.2015r., wezwał Wykonawcę zgodnie z art. 26
ust. 4 ustawy Pzp do wyjaśnienia i zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia brakującego
dokumentu, a Wykonawca otrzymał termin do dnia 05.11.2015r, do godz. 10:00
W wyznaczonym terminie tj. 05.11.2015r., Wykonawca uzupełnił brakujące dokumenty
potwierdzające inne wymagania SIWZ, natomiast w zakresie wymagań SIWZ cz. XIII pkt 1 ppkt 13,
przedstawił Ocenę Receptury Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” nr 100/DBC/2004 z
dnia 08.10.2004r dla środka piorąco-dezynfekującego ELTRA. Dokument ten w swojej treści posiada
tylko informacje o pozytywnej ocenie receptury oraz o załączonych do tej oceny załącznikach tj.
zleceniu z dnia 21.06.2004r i komplecie dokumentów dotyczących produktów. Żaden z tych
załączników nie został dołączony do oceny receptury i uzupełniony przez Wykonawcę.
Z treści przedstawionego dokumentu nadal też nie wynika pozytywna opinia do prania bielizny
noworodkowej, niemowlęcej i dziecięcej.
W związku z powyższym, treść oferty nie odpowiada treści SIWZ i zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt.2
ustawy Prawo zamówień publicznych podlega odrzuceniu.
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Pouczenie
Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI
(środki ochrony prawnej) ustawy Prawo zamówień publicznych art. 179 i następne.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji
o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 27 ust. 2 tj. jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Do wiadomości:
Wszyscy wykonawcy
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