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Erbe Polska Sp. z o.o.
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INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY
w zakresie Pakietu nr VII
Erbe Polska Sp. z o.o. Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8, 02-972 Warszawa z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę
jednorazowych wyrobów medycznych i drobnego oprzyrządowania medycznego dla Szpitala
Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.” o sygn. DZP/01PN/2017
Podstawa Prawna
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm). Szpital Specjalistyczny w Zabrzu zawiadamia o odrzuceniu
Państwa oferty w zakresie Pakietu nr VII – z uwagi na fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie
Wykonawca w załączniku nr 1 – formularzu ofertowym dla zaoferowanego przez siebie sprzętu w
Pakiecie nr VII zaproponował termin realizacji 48 godzin (z pominięciem weekendów oraz dni
świątecznych).
Zapis ten jest niezgodny z wymaganiami SIWZ. Zamawiający zgodnie z Rozdziałem XXV opisem
kryteriów przewidział kryterium oceny ofert jakim jest termin realizacji zamówienia w trybie
normalnym w wysokości 10%, liczony maksymalnie do 72 godzin, jednak przewidzianą punktację nie
uzależniał od terminu jaki zaoferował Wykonawca. Ponadto zgodnie z Kodeksem Cywilnym nie ma
takiego terminu jak weekend, można natomiast mówić o dniach roboczych, dniach wolnych od pracy
oraz dniach ustawowo wolnych od pracy Zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach
wolnych od pracy (Dz. U. z 2015, poz. 90). Należy podkreślić, że soboty na potrzeby prawa
cywilnego, nie są uważane za dni ustawowo wolne. W związku z powyższym treść oferty jest
niezgodna z SIWZ i podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.
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.
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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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