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DO WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania przetargowego na: „Sukcesywne dostawy materiałów diagnostycznych na
potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy”
Numer ogłoszenia: 2018/S 101-230542; data zamieszczenia: 30.05.2018 r.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY W CZĘŚCI 1

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych zwanej dalej ustawą (t.j. Dz. U. z

2017 r. poz. 1579 ze zm.) w postępowaniu

o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywne
dostawy materiałów diagnostycznych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Bydgoszczy” Zamawiający Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy informuje
o odrzuceniu oferty nr 1 w części 1 – materiały diagnostyczne, złożonej przez:
Sinmed Sp. z o.o., ul. Toszecka 6, 44-100 Gliwice

Podstawa prawna:
Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

Uzasadnienie:
W dniu 26 czerwca br. Wykonawca Sinmed Sp. z o.o. został wezwany zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych do złożenia w terminie do 09.07.2018 r., dokumentów
wyszczególnionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w części VI., pkt 6.3., o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie, jednak
wynika z nich iż oferowany produkt jest niezgodny z przedmiotem zamówienia.
Wezwany do złożenia dokumentów jest Profesjonalistą, Zamawiający nie tylko nie ma obowiązku ale
wręcz nie może wyręczyć Profesjonalisty w formułowaniu treści oferty, jak również w doborze
dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań postawionych przez zamawiającego w SIWZ.

Sporządził(a): Monika Świerblewska

Złożona przez Wykonawcę Sinmed Sp. z o.o. zawierała najkorzystniejszą cenę, a wezwany na
podstawie art. 26 ust. 1 ustawy nadesłał dokument, z którego wynika, że oferowany przez niego
papier EKG do defibrylatora Lifepak 12 ma wymiar 106,5mm x 25m. Nadesłany dokument w trzech
miejscach wskazuje na rozmiar 106,5mm x 25m, nie może wiec być mowy o omyłce pisarskiej.
Konsekwentnie nie zachodzą okoliczności, które przepis art. 26 ust. 3 ustawy opisuje jako „budzące
wskazane przez zamawiającego wątpliwości”.
Reasumując brak jest podstaw prawnych do przyjęcia dopuszczalności korygowania w jakimkolwiek
trybie przekazanej przez Wykonawcę informacji co do wymiaru przedmiotowego papieru EKG.
Podstawy takiej nie można również upatrywać w okolicznościach tej sprawy w przepisie art. 87 ust. 1
ustawy.
W związku z powyższym Zamawiający ustalił, że oferta Wykonawcy Sinmed Sp. z o.o. nie spełnia
wymagań określonych w Załączniku nr 2, część 1 pozycja 1, a w konsekwencji podlega ona odrzuceniu
na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

Sporządził(a): M. Ś.

