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Znak sprawy: ZP/220/10/19 

W sprawie: dostawy narzędzi chirurgicznych wielokrotnego użytku dla SPSK-2. 

 

ZAWIADOMIENIE 

o rozstrzygnięciu postępowania 

w zakresie zadania 4  

 

 Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986                  

t.j. z dnia 2018.10.16), zwanej dalej „PZP”, zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu                      

dokonano  rozstrzygnięcia jak poniżej:  

 

ZADANIE NR 4 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

oferta nr 1: Ocustar Sp. z o.o., ul. Młyńska 5/9 61-729 Poznań 

oferta nr 5: Polymed Polska Sp. z o.o., ul. Warszawska 320 a 05-082 Stare Babice   

 

b) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia: 

z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy 

c) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania nie odrzucono żadnej oferty 

 

d) Rozstrzygnięcie – unieważnienie 

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 PZP, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą                 

do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

Uzasadnienie faktyczne: wada postępowania dotyczy błędu w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie pozycji 2 

zadania nr 4, to jest rezerwuaru wielorazowego do igły fletowej: zamawiający podał jako wymagany błędny rozmiar 

25G, zamiast prawidłowego 23G.  

Wada została ujawniona podczas powtórnego badania ofert złożonych w postępowaniu na zadanie nr 4, będącego 

konsekwencją unieważnienia czynności zamawiającego z dnia 10.04.2019 r., to jest wyboru oferty najkorzystniejszej.  

 

Rezerwuar jest wymiennym elementem narzędzia ujętego w pozycji 1 zadania nr 4, to jest igły fletowej 

wielorazowej. Jest koniecznym, by był to element z igłą kompatybilny, co zamawiający zaznaczył w opisie igły – 

pozycja 1: 

„Igła fletowa wielorazowa 23G, pasywna, z silikonowym powiększonym rezerwuarem, z możliwością wymiany 

rezerwuaru, do końcówek typu soft-tip z konektorem luer-lock, z możliwością podłączenia końcówek o rozmiarach 20, 

23, 25, 27G. Z kompatybilnym rezerwuarem wielorazowym”. 
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Na skutek błędu zamawiający zawarł w opisie rezerwuaru rozmiar 25G zamiast 23G. Stanowi to oczywistą omyłkę 

wobec wymogu, by rezerwuar (poz. 2) był kompatybilny z igłą (poz. 1). Ponieważ nieprawidłowość ta nie została 

dostrzeżona ani przez zamawiającego, ani przez potencjalnych wykonawców przed upływem terminu składania ofert, 

zamawiający nie usunął wady w trybie ustalonym dyspozycją art. 38 ust. 4 PZP. 

Na obecnym etapie postępowania (powtórne badanie ofert po unieważnieniu rozstrzygnięcia) zamawiający                   

nie ma możliwości usunięcia opisanej wady, w konsekwencji czego dalsze prowadzenie postępowania w zakresie 

zadania nr 4 jest bezpodstawne. Tym samym zamawiający uznał unieważnienie postępowania w oparciu o przesłanki 

określone powyżej za uzasadnione i konieczne.  

 

Informację otrzymają Wykonawcy, którzy złożyli ofertę. Informacja o rozstrzygnięciu zostanie również 

zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń. 

 

    Z poważaniem  

Dyrektor SPSK-2 

podpis w oryginale 

 

Sprawę prowadzi: 

Katarzyna Rogiewicz, tel. 10 88 


