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

Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji, zwany dalĄ Zamawiającym,
prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.275 pkt. 1 ustawy
z dnia 1 1 wrześni a 2019 r. Prawo zatnówień publicznych (Dz. U . z 202I r . poz. Il29 z późn. zm,)
zwanej dalej "ustaw1Pzp", informuję, że uriewńnia postępowania w zakresie pakietu nr l -,,Materiały
zużywalne - diagnostyk a - papief' .

f]zasadnienie:

Zamawiający w dniu 26,0L2022 r. dokonał wyboru oferty dla Pakietu nr 1 firmy Zarys Intęrnational
Group Sp. z o.o. Sp. K. W dniu 04.02.2022r. Wykonawca: Sorimex Sp. z o.o. Sp. K poinformował
Zamańającego o niezgodnościach w ofercie firmy Zarys International Group Sp. z o.o. z wymogami
określonymi w SV/Z oraz o konieczności odrzucenia oferty firmy Znys International Group Sp, z o.o.
ponieważ treśó oferty nie odpowiada treści SWZ w zakresie Pakietu nr 1.

W związku z tym w dniu 08.02.2022r Zamawiający unieważnił wybór i dokonał ponownego
badania i oceny ofert. W wyniku czego węzwń Wykonawcę Zarys International Group Sp. z o,o. do
udzielenia wyjaśnień. W piśmie zwrotnym Wykonawca poinformowaŁ, że w pakiecie nr I, poz. 4
nastąpiła omyłka pisarska w kolumnie ,,oferowany produkt: Nazwa producenta" w formularzu
cenowym wpisane zostało papier EKG AsCARD Gold 3 w rolce 209 mmx 40 m, a winno być EKG
AsCARD Gold 3 w rolce 201 mmx 40 m.

Zamawiający w odpowiedziach na pltania z dnia 05.0I.2022r. dopuścił papier do EKG AsCARD
Gold 3 w rolce 209 mmx 40 m zmieniając w ten sposób przedmiot zamówienia.
W związku z tym nie mozna uznać, że treśó złożonej oferty firmy Zarys Intęrnational Group Sp. z o.o
jest niezgodna z treścią oferty. Po przeprowadzonych badarriach stwierdzono, że producent Pasaco
nie produkuje papieru EKG AsCARD Gold 3 w rolce o wymiarach 209 mm x 40 m. Formularz
cenowy nie podlega możliwości zmiany. Wpisanie nieistniejącego asortymentu nię można
potraktowaó w rozumieniu ustawy Pzp. jako omyłkę pisarską.

Zamańający godząc się na dopuszczenie papieru EKG AsCARD Gold 3 w rolce ż09 mm x 40 m
nie sprawdził, że firma Pasaco nie produkuje papieru o wskazanych wyżej wymiarach i w związku z
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tym Wykonawca Zarys International Group Sp. , o.o nie mógł dostarczyć Deklaracji Zgodności
wydanej przez producenta oruz Certyftkatu CE na oferowany produkt.

Postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia.

W związku z tym postępowanie zostaje uniewaznione na podstawie art. 255 pkt. 6 w związku z art.

259 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 202l I. poz, 1129 z
późn. zm.).

, Szpimla
Sp" r-

w8

,,Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o, o. w restrukturyzacji ul, Słowackiego 2,62-300 Września
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poanań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000290122, NIP '189-16-9ż-"146, REGON 30070ól40
Wysokość kapitału zakładowego : 3 6. 65 0. 000,00 zł

centrala: +48 61 437 05 00 sel etariat: +48 6l Ą37 05 90 fax: +48 61 431 97 30
www,szpitalwrzesnia,home.pl; e-mail: seketąiat@szpitalwrzesnią.home,pl;


