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Uczestnicy postępowania 

 

 

ZAWIADOMIENIE  O ODRZUCENIU OFERT  
W  ZAKRESIE ZADANIA NR 15 I 23 

 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie  podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na  dostawę środków opatrunkowych, 

prześcieradeł oraz niejałowych koszul, podkładów i ręczników dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 30 zadań częściowych, AZ-

P.2021.6.  

 
 
 Działając na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm., dalej Pzp) Zamawiający – 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu informuje o odrzuceniu ofert w zakresie zadania nr 15 (dostawa 

opatrunków do terapii podciśnieniowej kompatybilnych z aparatem RENASYS GO) oraz zadania nr 23 (dostawa gąbek żelatynowych)  jak 

niżej.  

 

Zadanie nr 15: 

Odrzucono ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:  Smith & Nephew Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa. 

 

Zadanie nr 23: 

Odrzucono ofertę nr 17 złożoną przez Wykonawcę:  Promedica Toruń Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159A. 

 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia w zadaniu nr 15 i 23:       

Wg kryteriów opisanych w rozdziale XVII pkt 17.2 SWZ Zamawiający określił kryteria oceny ofert jako m. in. karę umowną o randze 40 %. 

Według tego kryterium Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną za zwłokę w dostawie towaru powstałe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości  0,2 %,  0,5 %  lub  0,8 %  wartości brutto wynagrodzenia danego zadania, za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki. 

Zamawiający dookreślił również, w jakich przypadkach oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp tj.: 

 -  pozostawienia pustego (niewypełnionego) miejsca, 

 - wpisania  wartości „0 %”, 

 - wpisania innej wartości niż  0,2 %, 0,5 % lub 0,8 %.  

Wykonawca winien był wpisać oferowaną wartość procentową kary umownej, tj. wartość 0,2 %, 0,5 % lub 0,8 %, w tabeli pkt 2 załącznika nr 

1 do SWZ – Formularzu Ofertowym. We wskazanym miejscu Wykonawca wpisał wartość „8 %”, czyli wartość niedopuszczoną przez 

Zamawiającego, w związku z czym treść jego oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia i podlega odrzuceniu. 

Uzasadnienie prawne odrzucenia w zadaniu nr 15 i 23: art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.   
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