Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM
w Szczecinie
Szczecin, 30.04.2019 r.
Znak sprawy ZP/220/27/19
W

sprawie:

dostawy

wyrobów

laboratoryjnych

i

materiałów

medycznych

jedno

i

wielokrotnego

użytku

dla SPSK-2 w Szczecinie.

Sprostowanie
do podstawy prawnej wykluczenia wykonawcy i odrzucenia oferty wykonawcy wykluczonego
w
zawiadomieniu o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 26 kwietnia 2019 r.
- dotyczy zadań 5 i 7.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie informuje, że z uwagi na błędnie podaną podstawę
prawną odrzucenia oferty wykonawcy w zadaniach 5 i 7 dokonuje następującej zmiany:

ZADANIE NR 5:
w zakresie informacji podanych pod lit. b) i c)
b) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:
z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy

c) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
z postępowania odrzucono jedną ofertę:
oferta nr 7: Dom Handlowy Nauki Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Szczecinie, ul. Królowej Jadwigi 21 70-262 Szczecin

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne: zamawiający wymagał złożenia wraz z ofertą dokumentów, potwierdzających spełnianie przez
oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego. Dokumenty te, nazwane “materiałami informacyjnymi
producenta” zostały szczegółowo opisane w SIWZ pkt VIII ppkt 4.2, zarówno pod względem wymaganego zakresu
informacji, jak i formy.
Badanie oferty wykazało brak wymaganych dokumentów, wobec czego zamawiający w trybie art. 26 ust. 3 PZP wezwał
wykonawcę do uzupełnienia jej treści. Wykonawca nie złożył uzupełnienia w wyznaczonym terminie, wobec czego oferta jest
niekompletna. Tym samym jej treść nie odpowiada treści SIWZ i jej odrzucenie jest w pełni uzasadnione i konieczne.

Informację o zmianie otrzymają wykonawcy, którzy złożyli ofertę, zostanie ona również zamieszczona na stronie
internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń. Z uwagi na środki ochrony prawnej, wynikające z przepisów PZP
termin zawarcia umowy z wybranym wykonawcą ulega zmianie – umowa zostanie zawarta po dniu 06.05.2019 r.
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ZADANIE NR 7
w zakresie informacji podanych pod lit. b) i c)
b) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:
z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy

c) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
z postępowania odrzucono jedną ofertę:
oferta nr 7: Dom Handlowy Nauki Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Szczecinie, ul. Królowej Jadwigi 21 70-262 Szczecin

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne: zamawiający wymagał złożenia wraz z ofertą dokumentów, potwierdzających spełnianie przez
oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego. Dokumenty te, nazwane “materiałami informacyjnymi
producenta” zostały szczegółowo opisane w SIWZ pkt VIII ppkt 4.2, zarówno pod względem wymaganego zakresu
informacji, jak i formy.
Badanie oferty wykazało brak wymaganych dokumentów, wobec czego zamawiający w trybie art. 26 ust. 3 PZP wezwał
wykonawcę do uzupełnienia jej treści. Wykonawca nie złożył uzupełnienia w wyznaczonym terminie, wobec czego oferta jest
niekompletna. Tym samym jej treść nie odpowiada treści SIWZ i jej odrzucenie jest w pełni uzasadnione i konieczne.

Informację otrzyma wykonawca, który złożył ofertę, zostanie ona również zamieszczona na stronie internetowej
zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń.
Z poważaniem
Dyrektor SPSK-2
podpis w oryginale

Sprawę prowadzi:
Katarzyna Rogiewicz, tel. 10 88
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