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ZAWIADOMIENIE
OFERTY
ORAZ O UNIEWAŻXmXIU POSTĘPOWANIA
O ODRZUCENIU
Dotyczy: postępow,ania o udzielenie zamórvienia publicznego prowadzonego w trybie przetargll
nieograniczonego na realizac.ję zaclania ..dostarva urządzenia filtru.iącego oraz loży laminarnej z
lvykonaniem koniecznych prac instalacyjnych i adaptacyjn__vch lv pomicszczeniach pocl potrzeby
Pracowni Cytostatyków", Ogłoszonego rv Biuletynie Zamór.vień Publicznych na poftalu Urzędu Zamówień
Publicznych pod numerem 60927zl-N-2011 z dnia 2017-10-30 r.
Na podstarvie an.93 ust.3 ustalvy,z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamolvień publicznych (Dz.
U. z 20l5 r,, poz. 2164 ze zrn.). Szpital Por.viatolvy lve WrześniSp. z o.o. zarviadamia o uniewaznieniu
przed m iotorve go postępor.van i a.
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Informacja o odrzuceniu oferty.

jerny.

iz w

przedstarvionym postęporvaniu prowadzonym

w trybie

przetargu nieograniczonego

odrzucona zosta.ie ofefta:
Septic Polska Sp. z o.o., rrl. Obornicka 330. 60-689 Poznań

Odrzucenie ofefty następLlje na l-nocy art. 89 ust. 1 pkt, 2 ttstalvv Pzp, t1 .iej treścnie odpowiada treści
specy,fi kacj i i stotny,ch warunkólv zamólv ien ia.
uzasaclnienie

W dlliu 30.10.20l7 r., Szpital Powiatowy we WrześlliSp, z o.o. u,szczął postępowanie rv trl,bie prr.rurgl
nieograniczol]ego na realizację zadania..dostarva tlrządzenia filtrującego orazloży laminarnej z r,vykonanien-l
koniecznyclr prac instalacyjnych iadaptacy.jnych w pomieszczeniach pod potrzeby,Pracorvni Cytostaty,ków",
W r.vvznaczonym tennitlie składania ofert, t|. do dnia 09,11.2017 r. do godz, 10:00, vl,płynęłajedna ofeta, Po
spralvdzeniu ofer§ stlvierdzono. że jest ona niezgodna z specl,fikac_ją istotnych warunkór.v zamór,r,ierria . W
sirvz w pkt. 4 termin realizacji zamówienia został określony na140 dni od daty zawarcia umorvy,.
Po sprawdzeniu oferty stwierdzono, ze Wykotlawca rvpisał: ,.Zobowiązujemv się zrea]izowac przednliot
zamórvienia rv ternlinie l40 dni od dat1, zawarcia umowy. lub jeżeli będzie }yymagane uzvskanic pozwolenia
budowlanego zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 140 dni od da§
otrzymania prawomocnego ponvolenia na budorvę".
W zlviązktr z powyzsz}/m Wy,konarł,ca r,v ofercie rozszerzył termin realizacji zarnówienia o zapis: ..ltlb jezeli
będzie wymagane uzyskanie pozr.r,olenia budorvlanego zoborviązl,rjemy się zrealizolvac przednriot zarnówienia
..Szpital Potvialrlrł,r,rvc Wl"zcśni"'Sp, z o.o, ul. Słori,ar":kicgo ).6J-jOi.} Wrzcśnia
jcslril Sadrllvcgtl KRS 00002rj{i l]]. N li' 789- 1 ó-9]-7.łó" RL]GC}N ]0070{' 1ł0
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w lenTllllle l4U onl oo oaly oTrzymanla prawolxocnego pozwolenla lla
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zapisem określonymw silvz i nie pozr,vala Zamarviającemu do określenia ostatecznego

terminu realizacji zamówienia poniervaz Wykonawca ur.varLlnkorvał to od czynnika zelvnętrznego .jakirn
uzyskanie pozlvolenia budorvlanego. którego rrie da się określić.

.jest

z

kry,teriów, nieprecyzy.|ne jego określenie nie pozrvala
Zarnalł,iającemu do prarvidłor,r,ego określeni tego krlterium.

Tennin realizac.ji

zatnór.r,ienia

jest jednyrn

W związku z tym oferta podlega odrzuceniu Ila pcldstawie art. 89 tlst,
Pralvo zamówień publicznych ( Dz. tJ. z2015 r. poz,2161ze zm)
II. Informacja o unieważnieniu postępolvania
Zamarł,iając,v. działając na podstarvie ań.93

ust.3 pkt.2

pkt. 2 zdnia 29 stycznia 2004r.

1

ustar.vy

Pzp zalł,iadamia o uniewaznieniu

\Ąl try,bie przetargtl nieogl,aniczollego na dostarvę urządzenia filtrującego oraz lozl
Iaminarnej z lvykonanienl koniecznych prac instalacy,jrrl,ch i adaptacyjnych rv pomieszczeniach pod potrzeby

postępowania prolvadzonego
Pracown i Cytostatykólv

uzasadnienie
Postępolvanie zostaje uniewaznione na mocy art. 93 rrst. l pkt. 1 ustawy Pzp. z ulvagi na to. że w
postęporvan itt n i e złozono źadnej of-erty n iepod egaj ącej odrzucen iu.
W przedmiotow_vtll pclstępowarriu złozo1-1o jedną ofenę. która został odrztlcona na podstawie art, 89 iust. 1 pkt.
l

2 ustarvy Pzp.
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