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D/07/2020/B                                                                         Opole, 03.08.2020 r.  

L.dz. DZP: 704/2020                         

       

Do: 

Uczestnicy postępowania  

o udzielenie zamówienia 

publicznego 

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 

udzielonego jako część zamówienia, określonego w Planie Zamówień Publicznych Zamawiającego, o wartości 

szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej „ustawą”, 

pn.: Zakup różnych produktów medycznych i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Uniwersytetu 

Opolskiego, Część nr 4: Zakup materiałów do hodowli komórkowej na potrzeby Zakładu Biochemii Klinicznej 

na Kierunku Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego. 

 

I. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Zamawiający zawiadamia o ODRZUCENIU z części nr 4  

przedmiotowego postepowania oferty nr 1 złożonej przez Wykonawcę POLGEN Sp. z o.o. Sp. k.,  

ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj.: jej treść nie odpowiada 

treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

UZASADNIENIE 

W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj.: spełnianie przez 

oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego Wykonawca został wezwany, na podstawie art. 

26 ust. 2 ustawy, o dostarczenie Zamawiającemu Opisu przedmiotu zamówienia sporządzonego zgodnie  

z załącznikiem nr 1D do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 

 

Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie, tym samym, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy 

Zamawiający ponowił powyższe wezwanie. Wykonawca również pozostawił przedmiotowe wezwanie bez 

odpowiedzi. 

 

W związku z powyższym Zamawiający stwierdza o odrzuceniu oferty nr 1 z części nr 4 przedmiotowego 

postępowania jako w pełni uzasadnione i stanowiące jego obowiązek. 

 

II. Na  podstawie  art.  92 ust.  1  ust.  7  ustawy, w związku z art. 93 ust. 3 ustawy, Zamawiający  

zawiadamia,  że przedmiotowe  postępowanie w części nr 4 zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 

1 pkt 1 ustawy, tj.: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
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