Ostrów Wielkopolski, dnia 07.09.2020 r.
Otrzymują:
- strona internetowa www.szpital.osw.pl
- Wykonawcy biorący udział w niniejszym
postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych oraz środków i
artykułów do utrzymania czystości. Znak sprawy: FDZP.226.14.2020
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETU NR 9
Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2019 r. poz. 1843), Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy FLESZ Sp. z o.o, ul.
Cieślewskich 25F, 03-17 Warszawa, albowiem Wykonawca nie odpowiedział na wniosek
Zamawiającego z dnia 24.07.2020 r. o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, co
oznacza brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą.
Ponadto na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1843), Zamawiający odrzuca w pakiecie nr 9 najkorzystniejszą ofertę
Wykonawcy P.H.U. Mozzi Service Marcin Grzegorowski, ul. Południowa 43/1, 63-400 Ostrów
Wlkp., gdyż jej treść jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, Zamawiający pismem z dnia 20.07.2020 r wezwał Wykonawcę do
dostarczenia po jednym najmniejszym opakowaniu handlowym próbki oferowanego przedmiotu
zamówienia w celu zbadania pod kątem jakości produktów zaoferowanych i zgodności z opisem
przedmiotu zamówienia. Wezwanie dotyczyło dostarczenia próbek od poz. 1 do 6 i poz. 8. Po
dokonaniu oceny przesłanych próbek stwierdzono, iż próbka dotycząca pozycji nr 6 nie odpowiada
pod kątem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymagał: Ręcznik w roli z
adaptorem np. MERIDA TOP AUTOMATIC MAXI,śr. 19 cm, dł. 140 m, dwuwarstwowe,
100% biały, gofrowany, miękki, 100% celuloza do podajnika RAB309, Wykonawca zaoferował:
MAWA/Ręczniki papierowe w roli śr 19. Zaoferowany ręcznik nie posiada wymaganego
adaptera oraz jest o około 5 m krótszy.
W związku z powyższym Komisja przystąpiła do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej,
z pozostałych ważnych, nie podlegających odrzuceniu ofert . Wartość oferty najkorzystniejszej:
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Sebastian Białobrzycki, Hurtownia Artykułów
Higienicznych JOBIKO, Os. Wichrowe 9, Dalki 62-200 Gniezno, przewyższa kwotę, jaką
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego na podstawie art. 93 ust. 1
pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843) Zamawiający unieważnia
niniejsze postępowanie w zakresie pakietu nr 9.
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