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INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY
w zakresie Pakietu nr B
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. z siedziba przy ul. Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toruń z przetargu nieograniczonego na „Dostawa materiałów ochrony indywidualnej dla
Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.” sygn. DZP/05PN/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 B – 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 B w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ dokonał
zapisu o treści: „* zaoferowano rozmiary: M,L,XL w takiej samej ilości sztuk z każdego rozmiaru.
(…)”. Jednocześnie Wykonawca w toku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego zwrócił
się do Zamawiającego w dniu 02.03.2017 o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w zakresie Pakietu B o treści: „Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki w rozmiarach:
M- o obwodzie 75-110cm, L- o obwodzie 100-150cm, XL- o obwodzie 130-170cm? Zamawiającemu
zostanie zaoferowane „po równo” sztuk każdego rozmiaru.”, na które Zamawiający udzielił
odpowiedzi o treści: „Tak Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki w rozmiarach: M- o obwodzie 75110cm, L- o obwodzie 100-150cm, XL- o obwodzie 130-170cm. Zamawiający nie wyraża zgody na
zaoferowane „po równo” sztuk każdego rozmiaru, z uwagi na fakt, że zgodnie z zapisami projektu
umowy 5a § 1 pkt 4 „Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia pro porcji zamawianego
towaru zgodnie ze swoim aktualnym zapotrzebowaniem.””.
Odpowiedź została opublikowana w dniu 03.03.2017 (odp. 3 w zakresie Ad. 2) 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 dokonał zmiany Formularza asortymentowo-cenowego w zakresie Pakietu
B na podstawie którego obliczona jest wartość oferty, w sposób niezgodny z wymaganiami
Zamawiającego określonymi w SIWZ przy uwzględnieniu odpowiedzi udzielonych w toku
prowadzonego postępowania.

DZP/05PN/2017

Strona 1 z 2

W związku z powyższym treść oferty Wykonawcy w zakresie Pakietu B jest niezgodna z treścią
SIWZ i zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega odrzuceniu w
zakresie Pakietu nr B.

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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