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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
Polska-Piekary Śląskie: Urządzenia do anestezji i resuscytacji
Numer ogłoszenia: 2016/S 151-272966; data przekazania: 04/08/2016r.

Zamawiający,  na  podstawie  art.  86  ust.  5  i  92   ustawy z  dnia  29.01.2004 r.  –  Prawo zamówień
publicznych z póź. zm. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22), dalej, pzp , niniejszym informuje, iż: 

1. Kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, są następujące:
Pakiet nr 1 – 400 000zł;
Pakiet nr 2 – 225 000zł;
Pakiet nr 3 – 370 000zł;
Pakiet nr 4 –   95 000zł;
Pakiet nr 5 –   34 000zł;

2. Do w/w postępowania wpłynęły następujące oferty:

Oferta nr 1
Dräger Polska Sp.z o.o.
85-655 Bydgoszcz
ul. Sułkowskiego 18a
T: 52-346-14-33
F: 52-346-14-37
Termin wykonania: do 10.11.2016 r.
Okres gwarancji i serwisu: 60 miesięcy; 
Warunki płatności: do 30 dni;
Pakiet nr 1
Cena: 409 500,36zł

Oferta nr 2
GEMED ELIAS Sp. j.
41-506 Chorzów
ul. Stefana Batorego 19
T: 32-350-04-18
F: 32-251-18-35
Termin wykonania: do 10.11.2016 r.
Okres gwarancji i serwisu: 36 miesięcy; 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6z8m42I7PAhUJiiwKHbYxDZkQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.draeger.com%2Fsites%2Fpl_po%2FPages%2Fdefault.aspx&usg=AFQjCNGQnVgSu_j4F8oUqDw72bhpH-xqvQ


Warunki płatności: do 30 dni;
Pakiet nr 2
Cena: 224 640,00zł
Pakiet nr 3
Cena: 369 360,00zł

Oferta nr 3
MEDICAL DIAGNOSTIC INSTRUMENTS AND SYSTEM Sp.z o.o.
43-300 Bielsko Biała
ul. Argentyna 20
T: 33-810-11-88
F: 33-810-11-88
Termin wykonania: do 10.11.2016 r.
Okres gwarancji i serwisu: 24 miesięcy; 
Warunki płatności: do 30 dni;
Pakiet nr 4
Cena: 92 998,80zł.
Pakiet nr 5
Cena: 36 000,72zł.

3. W zakresie Pakietów nr 4 i 5 wykluczono następującego wykonawcę:
Oferta nr 3
MEDICAL DIAGNOSTIC INSTRUMENTS AND SYSTEM Sp.z o.o.
43-300 Bielsko Biała
ul. Argentyna 20
T: 33-810-11-88
F: 33-810-11-88
Termin wykonania: do 10.11.2016 r.
Okres gwarancji i serwisu: 24 miesięcy; 
Warunki płatności: do 30 dni;
Pakiet nr 4
Cena: 92 998,80zł.
Pakiet nr 5
Cena: 36 000,72zł.
Uzasadnienie:
Wykonawca w zakresie Pakietów nr 4 i  5 zgodnie z dyspozycją art.  24 ust.  1 pkt.  12 ustawy pzp
zostaje  wykluczony jako że, nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie wykazał
braku podstaw wykluczenia. W przedmiotowym postępowaniu wykonawca w myśl art. 22a ust. 1 pzp
w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  polega  na  zdolnościach
technicznych  innego  podmiotu,  jednak  nie  złożył,  a  na  wezwanie  zamawiającego  nie  uzupełnił
dokumentów  wymienionych  w  VI  2.1  pkt  1-9  siwz  dotyczących  tego  podmiotu.  W  związku  
z  powyższym  Zamawiający  wezwał  Wykonawcę  do  osobistego  zobowiązania  się  do  wykazania
zdolności  technicznych wymaganych  przez  zamawiającego lub zastąpienia  podmiotu  na  który  się
Państwo powołują  innym podmiotem lub podmiotami. Wykonawca oświadczył, iż nie jest wstanie
osobiście zobowiązać się do wykazania zdolności technicznych wymaganych przez zamawiającego ani
nie  może  zastąpić  podmiotu  na  który  się  powołuję  innym  podmiotem  lub  podmiotami.  Mając
powyższe  na  względzie  uznać  należy,  iż  zachodzi  przesłanka   do  wykluczenia  wykonawcy  z
postępowania na ww. podstawie prawnej.

4.  Ofertę Wykonawcy wykluczonego, uznaje się za odrzuconą. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707%23art(29)ust(3(a))


5. Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2164),  informuje  o  unieważnieniu  postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie
Pakietów nr 4 i 5. 

Postępowanie w zakresie Pakietów nr 4 i  5 zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp
zostaje unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od wykonawcy
niepodlegającego wykluczeniu. W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę w
zakresie  Pakietów  nr  4  i  5  został  wykluczony  z  postępowania,  tym  samym  oferta  wykonawcy
wykluczonego uważana jest za odrzuconą. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi
przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej. 

Z poważaniem
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