INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
w zakresie dla części nr 1
Przedmiot postępowania:
Świadczenie usług medycznych dla pracowników Poczty Polskiej S.A.

W związku z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, iż postępowanie w
zakresie części nr 1.
Postawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp;
Podstawa faktyczna: zakresie części nr 1 nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
W zakresie części nr 1 zostały złożone następujące oferty:
− Oferta nr 3 złożona przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Poliklinika” Sp. z o.o., ul. Kordeckiego 36,
62-800 Kalisz (Oferta odrzucona);
Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp,
Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W zestawieniu rzeczowo – cenowym w poz. 21 Wykonawca wskazał cenę za badanie psychologiczne
niezgodną z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 08.07.2014 r. w sprawie badań psychologicznych
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę
na stanowisku kierowcy
Zgodnie z Rodziłem XII pkt. 3 SIWZ cena za badanie psychologiczne powinna być wyliczone zgodnie ww.
Rozporządzeniem i wynosić 150 zł. Wykonawca wskazał kwotę w wysokości 50 zł.
W Rozdziale XII ust. 4 SIWZ Zamawiający wyraźnie wskazał, iż wskazanie stawek opłat innych niż
wymienione w ust. 3 będzie skutkować koniecznością odrzucenia oferty.
− Oferta nr 4 złożona przez Kaliską Agencję Medyczną „Medix” Sp. z o.o., ul. Majkowska 13 A, 62-800 Kalisz
(Wykonawca wykluczony);
uzasadnienie prawne: art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp; zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę
Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
Zamawiający w dniu 16.01.2017 r. na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę do złożenia
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, gdyż w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert Wykonawca nie przekazał wymaganego oświadczenia. Przedmiotowa informacja została
zamieszczona na stronie internetowej w dniu 10.01.2018, wobec powyższego termin na złożenie
oświadczenia upłynął w dniu 15.01.2018 r.
Wykonawca w wyznaczonym terminie tj. do dnia 22.01.2018 r. nie złożył wymaganego oświadczenia.
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