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UCZESTNICY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt.7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych działająca w imieniu
Zamawiającego Komisja przetargowa informuje o unieważnieniu postępowania w załączniku nr 15:

Dostawa sprzętu, produktów i wyrobów jednorazowego użytku.
1. W/w postępowaniu odrzucono ofertę Wykonawcy:
- Konsorcjum
Citonet Bydgoszcz S.A.- Lider
ul. Wyścigowa 7
85-740 Bydgoszcz
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A – Członek
ul. Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toruń
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 56 612 -36-36
fax. 56 612- 35- 08
e-mail: joanna.strulak@tzmo.com.pl
- INFORMER MED Sp. z o.o.
ul. Winogrady 118
61-626 Poznań
tel. 61-66-43-814
fax. 61-66-43-819
e-mail: jankowska@informermed.pl

- ASEO PAPER Sp. z o. o.
ul. Czarnohucka 3
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32-45-00-301
fax. 32-45-00-304
e-mail: biuro@aseopaper.pl
Oferty w/w Wykonawców podlegają w załączniku nr 15 odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2
prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Wykonawca wezwany na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy prawo zamówień
publicznych (Pzp) do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w szczególności

o wyjaśnienie wskazanych w piśmie zastrzeżeń do zaoferowanych myjek przez Wykonawców i czy
spełniają one określone przez Zamawiającego standardy wyjaśnień nie przedstawili.

-„ZARYS” International Group Sp. z o.o.
ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze
tel. 32-376-07-65
fax. 32-376-07-64
e-mail: zarys@zarys.com.pl
Oferta w/w Wykonawcy podlega w załączniku nr 15 odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2
prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Wykonawca wezwany na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy prawo zamówień
publicznych (Pzp) do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w szczególności
o wyjaśnienie wskazanych w piśmie zastrzeżeń do zaoferowanych myjek przez Wykonawców i czy
spełniają one określone przez Zamawiającego standardy przesłano wyjaśnienie, że myjka nie jest
wykonana z obu stron z włókniny 100g/m2.

Oferta Wykonawcy :
DUOLUX MEDICAL Sp. z o. o.
Os. B. Chrobrego 40F/53
60-681 Poznań
tel. 61-622-94-77
fax. 61-622-94-68
e-mail: medical@duoluxmedical.pl
w załączniku nr 15 przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia
i Zamawiający unieważnienia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,
którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zgodnie z art. 92 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informacja zostaje zamieszczona na
stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ www.szpitalgolub.pl oraz w miejscu publicznie
dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

