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         AE/ZP-27-69/16                                                                        Tarnów, 2016-06-09 
 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 1 i 2 

  - sprawa AE/ZP-27-69/16                          

Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych  (dalej ustawa) Zamawiający – 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów 

zawiadamia, iż postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na  dostawy artykułów 

medycznych (m.in. butelek szklanych, etykiet, opłatków) dla Specjalistycznego Szpitala im. 

E. Szczeklika w Tarnowie zostało unieważnione w zakresie Pakietu Nr 1 i 2.  
 

Podstawa prawna unieważnienia 

 - art. 93  ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  - dotyczy Pakietu Nr 1 i 2.   

 

Uzasadnienie faktyczne 

 - w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert, tj. do dnia 25 maja 2016 r. 

godz. 10
00

 w Pakiecie  Nr 1  wpłynęła  jedna oferta, która została odrzucona. 

- w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert, tj. do dnia  25 maja  2016 r. 

godz. 10
00

 w Pakiecie  Nr 2  nie wpłynęła ani jedna oferta. 
 

W wyżej wymienionym postępowaniu w zakresie Pakietu Nr 1 złożona została oferta 

Wykonawcy, którego nazwę (firmę), imiona i nazwiska, siedzibę, miejsce zamieszkania i adres  

przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Nr 

oferty 

Nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca  

zamieszkania i adresy Wykonawcy 

Pakiety, w których 

Wykonawca 

złożył ofertę 

I 
Tech Mix Katarzyna Płonka, ul. Jana Sobieskiego 391a, 43-300 

Bielsko – Biała, woj. śląskie   

 

Pakiet Nr  1 

 

Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

 -  sprawa AE/ZP-27-69/16 

 

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 

EURO na dostawy artykułów medycznych (m.in. butelek szklanych, etykiet, opłatków), iż: 

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną przez Tech Mix 

Katarzyna Płonka, ul. Jana  Sobieskiego 391a, 43-300 Bielsko – Biała, woj. śląskie. 

Uzasadnienie, jak w wykluczeniu.   

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną przez Tech Mix 

Katarzyna Płonka, ul. Jana  Sobieskiego 391a, 43-300 Bielsko – Biała, woj. śląskie (dalej 

Wykonawca). Zgodnie z wymogiem określonym w pkt III. 5 SIWZ ofertę należało złożyć 

według wzoru Formularza Ofertowego, dołączonego do SIWZ, który powinien być wypełniony 
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pismem maszynowym lub ręcznym i podpisany przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania 

ofert i  reprezentowania firmy (uprawnioną zgodnie z wpisem do rejestru lub centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej albo przez osobę upoważnioną, przy czym 

upoważnienie musi być dołączone do oferty).  

Jednocześnie zgodnie z wymogiem określonym w pkt II. Formularza Ofertowego Wykonawca 

zobowiązany był do złożenia oświadczenia, iż zaoferowana w pkt I. Formularza Ofertowego w 

zakresie Pakietu Nr 1 cena brutto nie ulegnie zmianie w okresie realizacji umowy za wyjątkiem 

zmian wyspecyfikowanych w tym punkcie. Wykonawca nie złożył wyżej wymienionego 

oświadczenia na załączonym do oferty Formularzu Ofertowym. 

Ponadto zgodnie z wymogiem określonym w pkt IV Formularza Ofertowego Wykonawca 

zobowiązany był do przedstawienia warunków rozliczania się z Zamawiającym za 

zrealizowane dostawy, tj. w pkt IV. 1 Formularza Ofertowego zobowiązany był do wskazania 

terminu zapłaty od dnia wystawienia faktury Zamawiającemu, nie krótszego niż 30 dni.    

W ofercie brak wyżej wymienionego zapisu.  

W pkt IV.3 Formularza Ofertowego Wykonawca był zobowiązany do wpisania deklarowanego 

terminu realizacji reklamacji, tj. wpisania liczby dni - niż większej niż 3 dni robocze. 

Wykonawca nie wpisał  deklarowanego terminu realizacji reklamacji w  Formularzu 

Ofertowym. Powyższy brak skutkuje niemożliwością oceny oferty zgodnie z zasadami oceny 

przedstawionymi w punkcie VI SIWZ.  

Ponadto zgodnie z wymogiem  określonym w pkt V. 2 Formularza Ofertowego Wykonawca 

winien był złożyć oświadczenie, że postanowienia zawarte w ogólnych warunkach umowy 

ujęte w SIWZ zostały przez Wykonawcę zaakceptowane oraz, że w razie wybrania oferty 

zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji przetargowej 

oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. W ofercie brak wyżej 

wymienionego oświadczenia. 

Jednocześnie zgodnie z wymogiem  określonym w pkt  IV.1.3 SIWZ oraz w punktach IV.5.1 – 

IV.5.2 SIWZ w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych 

przez Zamawiającego, Wykonawca był zobowiązany do złożenia oświadczenia według wzoru 

Druku Oświadczeń - dołączonego jako Załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca nie złożył do 

oferty wyżej wymienionych oświadczeń.  

W związku z powyższym oferta Wykonawcy została odrzucona jako nie spełniająca wymagań 

Zamawiającego określonych w SIWZ.  

 

Informacja o Wykonawcach którzy zostali wykluczeni - sprawa AE/ZP-27-69/16 

 

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej  209.000 

EURO na dostawy artykułów medycznych (m.in. butelek szklanych, etykiet, opłatków), iż: 

-   na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 cytowanej ustawy wykluczył z wyżej wymienionego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Tech Mix Katarzyna Płonka, ul. Jana  

Sobieskiego 391a, 43-300 Bielsko – Biała, woj. śląskie (dalej Wykonawca). Zgodnie z 

wymogiem określonym w pkt IV.1.2 SIWZ - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 

Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w  

art. 24  ust. 1 ustawy, Wykonawca był zobowiązany złożyć oświadczenia  według wzoru  

Druku Oświadczeń - dołączonego jako Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca nie załączył do 

oferty ww dokumentu.  

Ponadto zgodnie  z wymogiem określonym w pkt IV 3.2. SIWZ Wykonawca zobowiązany był 

przedłożyć oryginał lub kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru,  lub z centralnej 
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ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy  wymagają wpisu 

do rejestru lub  ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania. Wykonawca nie załączył do oferty ww dokumentu.  

Zamawiający nie wezwał Wykonawcy do uzupełnienia ww dokumentów ponieważ oferta 

Wykonawcy podlegała odrzuceniu w tryb art. 89 ust. 1 pkt 2. W związku z powyższym  

Wykonawca został wykluczony z postępowania, a jego oferta została odrzucona. 

- na podstawie art. 24 b ust. 3 cytowanej ustawy wykluczył z wyżej wymienionego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Tech Mix Katarzyna Płonka, ul. Jana  

Sobieskiego 391a, 43-300 Bielsko – Biała, woj. śląskie (dalej Wykonawca). Zgodnie  z 

wymogiem określonym w pkt IV 3.3. SIWZ Wykonawca zobowiązany był przedłożyć listę 

podmiotów  należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy  lub informację o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według  

Załącznika  Nr 5 do SIWZ). Wykonawca nie załączył do oferty ww dokumentu. 

Zamawiający nie wezwał Wykonawcy do uzupełnienia ww dokumentu ponieważ oferta 

Wykonawcy podlegała odrzuceniu w tryb art. 89 ust. 1 pkt 2. W związku z powyższym  

Wykonawca został wykluczony z postępowania, a jego oferta została odrzucona. 

 

 

 
 Otrzymują: 

1. Strona internetowa Zamawiającego,  

2. Tablica ogłoszeń Zamawiającego, 

3. a/a  


