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Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 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 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”,
pn.: „Zakup aparatury laboratoryjno-pomiarowej dla Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego” w:
Części nr 1: Zakup dygestorium do pracy stojącej;
Części nr 4: Zakup półautomatycznego mikrotomu rotacyjnego z systemem transportu skrawka do łaźni
wodnej.
INFORMACJA
O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ORAZ O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT
Działając na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy, Zamawiający UNIEWAŻNIA czynność wyboru
najkorzystniejszej oferty w części nr 1 i 4 przedmiotowego postępowania dokonaną w dniu 13.06.2019 r.
pismem L.dz. DZP: 639/2019 oraz informuje o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert złożonych
w przedmiotowym postępowaniu w ww częściach.
UZASADNIENIE
W dniu 14.06.2019 r. Zamawiający otrzymał pocztą elektroniczną pismo od uczestnika przedmiotowego
postępowania - ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski, ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice, z prośbą
o anulowanie decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1 i 4 oraz ponowną weryfikację oceny:
1.) oferty nr 7 Wykonawcy KOETTERMANN Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, wybranej
jako najkorzystniejsza w części nr 1,
2.) oferty nr 5 Wykonawcy OPTA-TECH Sp. z o.o., Al. KEN 36/U211, 02-797 Warszawa, wybranej
jako najkorzystniejsza w części nr 4.
Z pisma przesłanego przez ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski wynika, że przedmiot zamówienia
zaoferowany przez Wykonawcę: KOETTERMANN Sp. z o.o. w części nr 1 oraz OPTA-TECH Sp. z o.o.
w części nr 4, nie spełnia wymagań Zamawiającego opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu czynności wyboru
najkorzystniejszej oferty w części nr 1 i 4 oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert.
KANCLERZ

mgr Zbigniew Budziszewski

Sprawę prowadzi Emil Szyjkowski (tel.: 77 541 59 30)
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