WSz – II.4.291.30.196.2019.UE
Tarnobrzeg, dnia 14.08.2019r.
INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
dot: przetargu nieograniczonego na „Dostawę wyposażenia do nowobudowanego Ośrodka Radioterapii dla
Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu zgodnie z art. 92 ust.
1 pkt. 3) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi, informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego
odrzuca oferty następujących Wykonawców:
1. Oferta nr 2 – Konsorcjum: VAMED Polska sp. z o.o. – LIDER KONSORCJUM,
ul. Pryzmaty 4A, 02-226 Warszawa;
VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH – PARTNER KONSORCJUM
Sterngasse 5 1230 Wiedeń, AUSTRIA

Podstawa prawna odrzucenia:
Ustawa Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.):
1) Art. 89 ust. 1 pkt. 2
2) Art. 89 ust. 1 pkt. 7a
Uzasadnienie:
Ad.1 Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający w Formularzu cenowym, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ w kolumnie 11 wymagał
podania producenta dla poszczególnych pozycji, będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
Wykonawca: Konsorcjum: VAMED Polska sp. z o.o. – LIDER KONSORCJUM, ul. Pryzmaty 4A, 02-226
Warszawa; VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH – PARTNER KONSORCJUM
Sterngasse 51230 Wiedeń, AUSTRIA, w formularzu cenowym w pozycji 51 – waga elektroniczna ze
wzrostomierzem, nie podał nazwy producenta oferowanej wagi, pole to nie zostało wypełnione.
Ad. 2 Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu
związania ofertą.
Zamawiający w dniu 25.07.2019 r. pismem WSz-II.4.291.130.176.2019.UE działając na podstawie
wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16.07.2019 r. Sygn. Akt KIO 1235/19, unieważnił
czynność unieważnienia przedmiotowego postępowania oraz unieważnił czynność odrzucenia
ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.
W tym samym dniu pismem WSz-II.4.291.30.177.2019. UE Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu
zwrócił się do wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu
o wyrażenie zgodny na przedłużenie terminu związania ofertą, z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Zamawiający powołał się na art. 85 ust. 4 w zw. z art 184
Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.
zm.).

Wykonawca – Konsorcjum: VAMED Polska sp. z o.o. – LIDER KONSORCJUM, ul. Pryzmaty 4A,
02-226 Warszawa; VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH – PARTNER
KONSORCJUM Sterngasse 5 1230 Wiedeń, AUSTRIA, w wymaganym terminie, tj.: do dniu 29.07.2019
r. nie złożył oświadczenia, które powinno zawierać w swej treści zgodę na przedłużenie okresu związania
ofertą.
Jednocześnie Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę
wyposażenia do nowobudowanego Ośrodka Radioterapii dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich
Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
Podstawa prawna unieważnienia postępowania:
Art. 93 ust. 1 pkt. 7) Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.
zm.)
Uzasadnienie:
Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający w SIWZ dla przedmiotowego postępowania w Części B pkt VI wyznaczył termin
wykonania (realizacji) zamówienia do dnia 05.08.2019 r., natomiast umowa o udzielenie zamówienia
mogłaby zostać zawarta najwcześniej w dniu 14.08.2019 r., czyli po terminie jej realizacji.
Zamawiający w dniu 25.07.2019 r. pismem WSz-II.4.291.130.176.2019.UE działając na podstawie
wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16.07.2019 r. Sygn. Akt KIO 1235/19, unieważnił
czynność unieważnienia przedmiotowego postępowania oraz unieważnił czynność odrzucenia
ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.
W tym samym dniu pismem WSz-II.4.291.30.177.2019. UE Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu
zwrócił się do wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu o
wyrażenie zgodny na przedłużenie terminu związania ofertą, z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Zamawiający powołał się na art. 85 ust. 4 w zw. z art 184
Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.
zm.).
Wykonawca – Tronus Polska Sp. z o. o., ul. Ordona 2A, 01 - 237 Warszawa w wymaganym terminie,
tj.: w dniu 25.07.2019 r. złożył pismo, w którym informuje: "(...) że firma Tronus Polska Sp. z o.o. wyraża
zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 05.08.2019 r. wraz z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium na ten sam termin”. Termin ten jest tożsamy z terminem wyznaczonym do realizacji
przedmiotowego zamówienia, określonego w SIWZ.
Zamawiający w dniu 31.07.2019 r. pismem WSz-II.4.291.130.184.2019.UE wezwał Wykonawcę – Tronus
Polska Sp. z o. o., którego oferta jest najkorzystniejsza, do złożenia dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W wymaganym
terminie, tj.: do dniu 13.08.2019 r. Wykonawca złożył w/w dokumenty w dniu 13.08.2019 r., ale nie zostały
one opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Zgodnie z art. 26 ust. 3 Zamawiający nie wzywa Wykonawcy – Tronus Polska Sp. z o. o., do ponownego
złożenia dokumentów, o których mowa wyżej oraz nie dokonuje wyboru oferty, ponieważ: po

pierwsze – minął termin związania ofertą, a Wykonawca samodzielnie nie przedłużył tego terminu,
po drugie – Zamawiający dokonuje unieważnienia postępowania.
Wobec powyższego wezwanie, o którym mowa wyżej oraz czynność wyboru oferty
najkorzystniejszej staje się bezprzedmiotowa.
Dodatkowo Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, informuje o:
1. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni:
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
2. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.
Zamawiający nie przewidywał zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
3. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.
Zamawiający nie przewidywał zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

