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Znak sprawy: ZP/220/72/17 

w sprawie: dostawy materiałów szewnych i preparatów o działaniu hemostatycznym. 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie zadań nr 6, 11, 13 

 

 Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164                   

t.j. z dnia 2015.12.22), zwanej dalej „PZP” Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu                      

na dostawę materiałów szewnych i preparatów o działaniu hemostatycznym dla SPSK-2 w Szczecinie dokonano 

rozstrzygnięcia ww. postępowania w zakresie zadań nr 6, 11, 13.  

 

 

ZADANIE NR 6 - UNIEWAŻNIONE 

Podstawa prawna: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP.  

Podstawa faktyczna: Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie zadania nr 6, wobec tego,                        

że nie złożono na nie żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

W związku z powyższym unieważnienie postępowania w zakresie tego zadania jest w pełni uzasadnione                    

i konieczne. 

 

ZADANIE NR 11 - UNIEWAŻNIONE 

Podstawa prawna: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP.  

Podstawa faktyczna: Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie zadania nr 11, wobec tego,                        

że nie złożono na nie żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

W związku z powyższym unieważnienie postępowania w zakresie tego zadania zadań jest w pełni uzasadnione                    

i konieczne. 

 

ZADANIE NR 13 - UNIEWAŻNIONE 

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

oferta nr 1: Medtronic Poland Sp. z o.o. Ul. Polna 11 00-633 Warszawa  

 

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 1: Medtronic Poland Sp. z o.o. Ul. Polna 11 00-633 Warszawa  
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Podstawa prawna: PZP art. 89 ust. 1 pkt 2), to jest niezgodność treści oferty z treścią SIWZ w zakresie                     

zadania nr 13, część A, poz. 3. 

Podstawa faktyczna:  

Wykonawca nie załączył do oferty próbek wyrobów oferowanych w poz. 3 części A zadania nr 13, nie spełniając 

tym samym wymogu określonego w SIWZ pkt VIII ppkt 2.4.3.  

Z uwagi na to, że próbki do poz. 3 zadania nr 13 wymagane były w celu dokonania przez zamawiającego oceny 

jakościowej, co zamawiający określił w SIWZ pkt VIII 2.4.3 lit. A, nie jest możliwe wezwanie wykonawcy do ich 

uzupełnienia w trybie PZP art. 26 ust. 3. Stanowiłoby to uzupełnienie oferty o brakujący element, w konsekwencji 

prowadząc do niedopuszczalnej na gruncie prawa zamówień publicznych zmiany treści oferty.  

Wobec powyższego, odrzucenie oferty spółki Medtronic Poland w zakresie zadania nr 13 jest uzasadnione                     

i konieczne. 

 

UNIEWAŻNIENIE ZADANIA: 

Podstawa prawna: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP.  

Podstawa faktyczna: Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie zadania nr 13, wobec tego,                        

że nie złożono na nie żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

W związku z powyższym unieważnienie postępowania w zakresie tego zadania jest w pełni uzasadnione                    

i konieczne. 

 

 

 

 

       Z poważaniem  

 

 

   …………………………………… 
            Dyrektor SPSK-2 

 
 
 
                     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporz.: Katarzyna Rogiewicz 

DZP SPSK-2 w Szczecinie 

Tel. 91 466 10 88 fax 91 466 11 13 

zamowienia@spsk2-szczecin.pl  


