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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 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetarg 

nieograniczony na: 

Zamawiający był zobowiązany odrzucić Państwa ofertę z następującego powodu:  

Art. 89. ust.1 pkt 2  - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 

Przyczyną odrzucenia oferty jest niezgodność oferty ( załącznik nr 2 do SIWZ) w pkt. 8 ppkt. 

4  z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymagał od 

Wykonawcy związania ofertą przez okres 60 dni (SIWZ pkt. X, ppkt.1). Wykonawca w 

złożonej ofercie zobowiązał się do związania z ofertą przez okres 30 dni.  

Mając na uwadze powyższe oferta Wykonawcy "PC Paweł Cebulak" nie odpowiada treści 

SIWZ. 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 

 „Zakup, dostawa i montaż cyfrowego aparatu RTG z detektorem kości długich, konsoli technika, stacji 

diagnostycznej oraz cyfrowego aparatu RTG z ramieniem C”, w ramach projektu „Zakup sprzętu 

medycznego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. - dla potrzeb osób chorych 

na osteoporozę, choroby układu kostno-mięśniowego z województwa opolskiego", nr RPOP.10.01.01-16-

0014/17-00. 
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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 

 


