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Air Products Sp. z o.o.
Ul. 17 stycznia 48
02-146 Warszawa

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY
w zakresie Pakietu nr 7
Air Products Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 17 stycznia 48, 02-146 Warszawa z przetargu
nieograniczonego na „Dostawa gazów medycznych oraz gazów o przeznaczeniu medycznym wraz
z dzierżawą butli lub zaworów zintegrowanych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.
o na rok 2017-2019” sygn. DZP/09PN/2017

Podstawa Prawna
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z późn. zm). Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. zawiadamia o odrzuceniu Państwa
oferty w zakresie Pakietu nr 7 – z uwagi na fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie
Wykonawca sporządzając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie
Pakietu nr 7 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ
zaoferował gaz: azot ciekły wraz z dostarczeniem dokumentów dla gazu tj. kartę charakterystyki
substancji preparatu niebezpiecznego. Jednocześnie w toku postepowania o udzielenie zamówienia
publicznego jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego w dniu 05.04.2017 o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie Pakietu 7 o treści: „Czy Zamawiający
wymaga w pakiecie nr 7 aby azot ciekły do krioterapii posiadał status wyrobu medycznego zgodnie z
ustawą o wyrobach medycznych, potwierdzony wpisem/ zgłoszeniem do Rejestru Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych oraz deklaracją producenta”, na które Zamawiający udzielił
odpowiedzi o treści: „Tak. Zamawiający wymaga aby ciekły azot do krioterapii w pakiecie nr 7
posiadał status wyrobu medycznego lub leku potwierdzony dokumentami wymaganymi zgodnie z
SIWZ”
Odpowiedź została opublikowana w dniu13.04.2017 (odp. 2 w zakresie Ad. 3) na stronie internetowej
Zamawiającego www.klinika-zabrze.med.pl w Dziale Przetargi, umieszczone na Tablicy Ogłoszeń
w siedzibie Zamawiającego jak również przesłana drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
Wykonawcy.
Tym samym Wykonawca oferując w zakresie Pakietu nr 7 azot ciekły nie posiadający statusu leku ani
wyrobu medycznego z uwagi na fakt braku odpowiednich dokumentów wymaganych
w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gazu produktu leczniczego oraz gazu wyrobu
medycznego, złożył ofertę niezgodną z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ przy
uwzględnieniu odpowiedzi udzielonych w toku prowadzonego postępowania.
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W związku z powyższym treść oferty Wykonawcy w zakresie Pakietu 7 jest niezgodna z treścią
SIWZ i zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega odrzuceniu
w zakresie Pakietu nr 7
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 5 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 10 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.

Do wiadomości:
Wszyscy wykonawcy
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