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         AE/ZP-27-71/16                                                                        Tarnów, 2016-07-01 
 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 1  

  - sprawa AE/ZP-27-71/16                          

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 zestawów do 

drenażu ran w systemie zamkniętym z drenami, cewników urologicznych, zatyczek do 

cewników, stentów wieńcowych na cewniku balonowym do zabiegów w naczyniach powyżej 

4 mm średnicy dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie zostało 

unieważnione w zakresie Pakietu Nr 1.  
 

Podstawa prawna unieważnienia 

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

 

Uzasadnienie faktyczne 

 - w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert, tj. do dnia  08 czerwca 2016 r. 

godz. 10
00

 w Pakiecie  Nr 1  wpłynęły  dwie oferty, które zostały odrzucone. 

  

W wyżej wymienionym postępowaniu w zakresie Pakietu Nr 1 złożone zostały oferty 

Wykonawców, których nazwy (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 
Skamex Sp. z o.o., Sp. k., ul. Częstochowska 38/52,  93-121 

Łódź, woj. łódzkie 

 

Pakiet Nr  1 

II 
Zarys International Group Sp. z o.o., Sp. k., ul. Pod Borem 

18, 41-808 Zabrze, woj. śląskie 
Pakiet Nr  1 

  

Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

 -  sprawa AE/ZP-27-71/16 

 

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 zestawów do drenażu ran w systemie zamkniętym z drenami, cewników 

urologicznych, zatyczek do cewników, stentów wieńcowych na cewniku balonowym do 

zabiegów w naczyniach powyżej 4 mm średnicy), iż: 

-  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną w Pakiecie Nr 1 

przez Skamex Sp. z o.o., Sp. k., ul. Częstochowska 38/52,  93-121 Łódź, woj. łódzkie (dalej 

Wykonawca). Zgodnie z zapisem zawartym w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 1 do SIWZ 



_________________________________________________________________________________________________________ 
 
       Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika  33-100 Tarnów  ul.Szpitalna 13  -  administracja@ssz.tar.pl   
 
    www.ssz.tar.pl  -  tel.(014) 63 10 100  -  fax(014) 621 36 37  -  NIP 873-27-14-039  -  REGON 000313408 
 
                                  Bank Spółdzielczy w Rymanowie  91 8636 0005 2001 0008 9164 0001 

 

w Pakiecie Nr 1 poz. 1 Zamawiający wymagał zaoferowania „Zestawów do drenażu ran  w 

systemie zamkniętym, oferujących stałe ciśnienie odsysania treści z uniwersalnym łącznikiem do 

drenów CH 10-18, niezwężającym ich światła wewnętrznego (bez łącznika Y)”, natomiast 

Wykonawca zaoferował w tej pozycji zestaw o numerze katalogowym 2601118*, w którym, jak 

wynika z załączonych do oferty materiałów informacyjnych (strona nr 52-57 oferty) podciśnienie 

w trakcie całego procesu rozprężania komory pozostaje na poziomie zbliżonym do stałego – 

pierwotnego tym samym nie zapewnia stałego ciśnienia odsysania treści. W związku  

z powyższym oferta Wykonawcy w Pakiecie Nr 1 została odrzucona jako niespełniająca 

wymagań Zamawiającego.    

− na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną w Pakiecie Nr 1 przez 

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, woj. śląskie 
(dalej Wykonawca). Zgodnie z zapisem zawartym w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 1 do 

SIWZ w Pakiecie Nr 1 poz. 1 Zamawiający wymagał zaoferowania „Zestawów do drenażu ran w 

systemie zamkniętym, oferujących stałe ciśnienie odsysania treści z uniwersalnym łącznikiem do 

drenów CH 10-18, niezwężającym ich światła wewnętrznego (bez łącznika Y)”, natomiast 

Wykonawca zaoferował w tej pozycji zestaw o numerze katalogowym 21962 w skład którego 

wchodzi m.in. plastikowy pojemnik ssący typu płaski mieszek, który nie zapewnia stałego 

ciśnienia odsysania treści. W związku z powyższym oferta Wykonawcy w Pakiecie Nr 1 została 

odrzucona jako niespełniająca wymagań Zamawiającego.    

 
Zamawiający informuje, że z wyżej wymienionego postępowanie w zakresie Pakietu Nr 1 nie 

wykluczono żadnego Wykonawcy. 
 

  

 

Otrzymują: 

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty, 

2. Strona internetowa Zamawiającego, 

3. Tablica ogłoszeń Zamawiającego, 

4. a/a  

 
 
 
 


