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Do wszystkich Wykonawców 
 
 
 

Z A W I A D O M I E N I E 
 

 
Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 89 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) (zwanej dalej ”ustawą Pzp”) w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na: 

Sukcesywne dostawy siatek chirurgicznych i ginekologicznych 

Zamawiający był zobowiązany odrzucić ofertę nr 2 złożoną przez firmę Aesculap Chifa sp. z o.o. w następujących 
zadaniach:  
 

Zadanie nr. 2 

Podstawa prawna: Art. 89. ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Uzasadnienie: Wykonawca w zadaniu nr 2 w poz. 1-4 zaoferował siatkę polipropylenową do zaopatrywania 
przepuklin o nazwie Premilene Mesh o numerach katalogowych odpowiednio: dla poz. 1 - 1064425, dla poz.2 
- 1064495, dla poz.3 - 1064435, dla poz.4 1064465. Z dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę na 
wezwanie, po przyporządkowaniu poszczególnych numerów katalogowych wymiarom siatek wynika, że 
rozmiar siatki o numerze katalogowym 1064425 (poz.1) wynosi 7,5 cm x 15 cm, podczas gdy Zamawiający w 
tej pozycji (poz.1) wymagał zaoferowania siatki w rozmiarze 8 cm x 13 cm, zaś na etapie wyjaśniania treści 
SIWZ rozmiar 7,5 cm x 15 cm nie został przez Zamawiającego dopuszczony, ponieważ żaden z Wykonawców 
o to nie wnioskował. Dodatkowo, w dokumentach złożonych przez Wykonawcę na wezwanie określono 
wielkość porów zaoferowanej siatki - 0,8 mm, podczas gdy Zamawiający wymagał zaoferowania siatki 
makroporowej, o wielkości oczek (porów) 3-4 mm2. Tym samym treść oferty Wykonawcy nie odpowiada 
treści SIWZ i jako taka podlega odrzuceniu. 

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz 

art. 180 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający 

 


