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Cardinal Health Poland Sp. z o.o.
Ul. Młyńska 11
40-098 Katowice

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY
w zakresie Pakietu nr 25
Cardinal Health Poland Sp. z o.o., ul. Młyńska 11, 40-098 Katowice z przetargu nieograniczonego
na „Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla
Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.”. Nr sprawy DZP/19PN/2017
Podstawa Prawna
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Szpital
Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. zawiadamia o odrzuceniu Państwa oferty w zakresie Pakietu nr 25
– z uwagi na fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie
Zamawiający wymagał w załączniku nr 6 do SIWZ dla Pakietu nr 25 dotyczącym parametrów
technicznych cewników do diagnostyki naczyń wieńcowych i pomostów aortalno-wieńcowych,
przynajmniej jeden z rozmiarów 5F, 6F pokryty dodatkową chropowatą powłoką zmniejszająca siły
tarcia. Wykonawca w załączniku nr 6 do SIWZ wpisał iż spełnia w/w parametr, natomiast w wyniku
wezwania do uzupełnienia próbki potwierdzającej parametry zaoferowanego sprzętu, szczególnie w
zakresie pokrycia dodatkową chropowatą powłoką, wykonawca dostarczył w wyznaczonym terminie
sprzęt, który nie potwierdzał tego warunku.
W związku z powyższym treść oferty Wykonawcy jest niezgodna z treścią SIWZ i podlega
odrzuceniu w zakresie Pakietu 25.
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 w postaci papierowej lub w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny
sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.
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.
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