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UNIEWAZNIENIE CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY POWROT

DO BADANIA I OCENY OFERTY

DoĘczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,ozakup i dostawę wyrobów
medycznych i nie medycznych - powtórkaoo

Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji, zwarry dalej Zamawiającym,

prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie afi.275 pkt. 1 ustawy

z dnia 1 1 wrześniaż)I9 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z202I t. poz. II29 zpóźn, zm.)

zwanej dalej "ustawąPzp", informuję, ze uniewaznia czyrmość wyboru oferty najkorzystniejszej dla

Pakietu nr 1 opublikowanej w dniu 26.0I.2022t, oraz dokonuje ponowrego badania i oceny oferty w

niniej szym po stępowaniu.

uzasadnienie:
W dniu 04.02.2022r. Wykonawca: Sorimex Sp, z o.o. Sp. K poinformowńZamawiającego o

niezgodnościach w ofercię firmy Zwys Sp. z o.o. z wymogami określonymi w SWZ otaz o

konieczności odrzucenia oferty firmy Zarys Sp. z o.o. poniewż treść jej oferty nie odpowiada treści

SWZ w zakresię Pakietu nr 1. Tym samym Zamawiający podjął decyzję o powtórzeniu czynności

ocęny ofert, opierając się na podstawovyych zasadach systemu zamówień publicznych oraz na

orzęcznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie zktórym:,,W ocenie lzby Zamawiający ma

kńdorazowo prawo do samoistnego podjęcia decyzji o powtórzeniu dokonanychprzezsiebie

czynnoŚci w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile uzna, iż dokonanę

uprzednio czynności są obarczone wadą lub zachodząirne okoliczności uzasadniające ich

unięwżnienie. (...) Nadrzędnązasadą doĘczącą wszelkiego rodzaju czynności przedsiębranych

przez instytucje zamawiąące w toku postępowania o udzielenie zamówienia

z go dno ś ć z pr zepisarrti ustawy Prawo zamówień pub li c znych. "
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