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ZAWIADOMIENIE
O ODRZUCENIU OFERTY ORĄZ O UNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA

Do§czy,: postępo\\,ania o udzielenie zamówienia pLrblicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na realizację zadania ..dostawa urządzenia filtrującego oraz loży laminarnej z

rv_vkonaniem koniecznych prac instalacyjnych i adaptacyjnych w pomieszczeniach pod potrzeby

Pracowni Cytostat_vków". Ogłoszonego lv Birrletynie Zamtill,icti PLrblicznych na pońalrr Urzędu Zamólvieri

PLrblicznych pod nulnerem 59541 8-N-20i J z dnia20|1,09-29 r,

Na podstawie art.93 ust.3 ustar.vy z dnia 29 s§cznia 2004 roku - Prawc,l zamó,uvień publicznych (Dz.

tJ, z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). Szpital Powiatowy rve Wrześni Sp, z o.o. zalviadamia o uniewaznieniu

przedm iotorł ego postęporł aIl ia.

I. lnformacja o drzuceniu oferty,

Informuiemy, iz lv przedstarvionym postępowaniu prowadzonyIn w tr,vbie przetaIgtl nieosralliczone.o

odrzucona zostaje ofeńa:

Septic Polska Sp. z o.o., ul, Obornicka 330. 60-689 Poznań

Odlzucenie oferty następuje na llocy art. 89

specyfi kacj i i stotnyc h r,varttnków zamór.vien i a.

uzasadnienie

ust. l pkt. 2 ustarvy Pzp, ł. .je.j treść nie odpor.viada treści

W dniu 29.09.20l7 r., Szpital Powiatorvy w-e Wrześni Sp, z o.o. l,vszczą| postępowanie rv trybie przetargą

nieograniczonego na realizację zadania,.dostarva urządzenia filtrującego oraz|oż1l laminarnej z lvl,konanietn

koniecznych prac instalacyjnych i adaptacy,jnl,ch w pomieszczeniach pod potrzeby, Pracowni Cytosta§lkórv".

W rvyznaczonym tennitrie składania of-ert. t|. do dnia l0.10.20l7 r, do godz, l0:00, rvpłynęła jedna oferla, Po

sprarvdzenitr ofbty stwierdzono, że jest ona niezgodna z specyfikacją istotn1,,ch lł,arunkórv zamórł,ienia . W

sirvz w pkt. 4 termin realizacji zamówienia został określony na140 dni od daty zar.varcia umowy,

Po sprawdzeniu oferty stwierdzono. że Wykorlawca rł,pisał: ..Zobowiąztrjemy się zrealizolvać przedrniot

zamórvienia w tenninie l40 dni od daty zawarcia umow,v, lub jeżeli będzie wymagane uzyskanie pozwolenia

budowlanego zobowiązujemy się zrealizorvać przeclmiot zamólvienia w terminie 140 dni od daty
otrzymania prawomocnego pozwolenia na budowę".
W związku z pow,yższym W.vkonawca rv of-ercie rozszerzył terlnin realizac.ii zamówienia o zapis: ,,lrrb jezeli
będzie wylnagane uzyskanie pozrł,olenia btrdowlanego zoborviązl-rierny, się zrealizor,vać przedrniot zamówienia
w terminie l40 dni od daty"otrzymania prawomocnego pozrvolenia na budolvę". Wpisanie tego zapisu jest

sprzeczne z zapisen określonym w siwz inie pozr,valaZamalviającemu do określenia ostatecznego
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tcrt-ninr,t realizacii zanrówienia ponier.vaż Wy,,konarł,ca tl\\artlnko\\ał to od cz.vnnika zer.vnętrznego jakim.jest

uzyskanie pozr.volenia budorvlanego, którego nie da się określic,

Ternrin realizacji zamówienia jest jednyrn z krvterióll. nieprecyzy.jne jego określenie nie pozlł,ala

Zamarvia.j ącemu do prar,vidłolvego określ en i tego kr-vteri u m.

Wzwiązkuztymofeńapodlegaodrzuceniunapodstarvieart.89r-rst, 1pkt.2zdnia29stycznia2004r.
Pra,uvo zamólł,ień prrblicznl"ch ( Dz. U. z2015 l". poz.2164 ze zm)

II. Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamawiając1,. działając na podstarvie art. 93 ust. 3 pkt, 2 ustawy Pzp zawiadatnia o unielvaznieniu

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tlrządzenia filtrującego orazloży

laminanle,j z rłykonaniem koniecznych prac instalacy,jnych i adaptacyjnych w pomieszczeniacl-r pod potrzcby

Pracowni Cytostatyków

uzasadnienie
Postępor.l,anie zostaje unier,l,azt"tioI]e na mocy ań.93 tlst. 1 pkt. l ustawy Pzp. z ttlvagi na to. ze w

postępowani u n i e ztozono żadnej ot-erly n iepod legaj ące1 odrzucen iu,

W przedmiotowyln postępor,vaniu złozono.jedrlą ofertę. która został odrzucona na podstar.vie art, 89 iLrst, 1 pkt,

2 rrstawy Pzp.
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