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P O W I A D O M I E N I E 
o zmianie powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty   

Działając zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 
2004 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający po 
otrzymaniu informacji o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy, uznając zasadności przekazanej 
informacji dokonał powtórnego badania ofert złożonych, w zakresie prowadzonego 
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu medycznego i 
materiałów medycznych jednorazowego użytku. 

Po dokonaniu przedmiotowej oceny ofert Zamawiający dokonuje zmiany zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty, które to zawiadomienie dla Pakietu nr IV brzmi 
następująco: 

Informujemy, iż w pakiecie IV nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu.   

W toku postępowania odrzucono następujące oferty: 

Lp.: Nr oferty, nazwa i adres 
wykonawcy: 

Uzasadnienie odrzucenia oferty: 

1 

Oferta nr 5 
Centrum Zaopatrzenia 
Medycznego CEZAL S.A. 
ul. Widna 4 50-543 Wrocław 

Oferta odrzucona w pakiecie 4 
Art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy - z  powodu braku poprawności 
merytorycznej. 

2 

Oferta nr 8  
SKAMEX  sp. z o.o., sk 
ul. Częstochowska 38 /52 
93-121 Łódź 

Oferta odrzucona w pakiecie 4 
art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy - z  powodu braku poprawności 
merytorycznej. 

Zamawiający nie  wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy. 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych 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 
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