Jastrzębie-Zdrój, 20.11.2015 r.
BZP/38/382-32/15

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż,
uruchomienie Dwupłaszczyznowego Stacjonarnego Angiografu i Rezonansu
Magnetycznego (BZP/38/382-32/15).

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu czynności wyboru oferty Philips Polska Sp. z o.o., jako
najkorzystniejszej oraz dokonaniu ponownej oceny ofert
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju,
zawiadamia, że na podstawie art. 186 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 ze zm.), uznając w całości zarzuty przedstawionych w odwołaniu
wniesionym przez Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa,
unieważnia czynność wyboru oferty Philips Polska Sp. z o.o., jako najkorzystniejszej
w niniejszym postępowaniu z dnia 23.10.2015 r.
Zamawiający informuje jednocześnie o powtórzeniu czynności oceny i wyboru
najkorzystniejszej oferty.
Po zakończeniu czynności ponownej oceny i dokonaniu wyboru najkorzystniejszej
oferty, Zamawiający niezwłocznie przekaże zawiadomienie o wyniku oceny wszystkim
Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, w sposób przewidziany w ustawie dla tej
czynności.
Uzasadnienie:
W dniu 30.10.2015 r. Wykonawca Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03821 Warszawa, wniósł odwołanie wobec czynności dokonanych przez Zamawiającego
polegających w szczególności na:
- dokonaniu wadliwej oceny ofert w kryterium cena i parametry techniczne i w konsekwencji
błędnego wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietu nr 2, czyli wyboru z naruszeniem
przepisów wyżej cytowanej Ustawy Pzp.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1, art. 87 ust. 1 oraz art. 91
ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający w odpowiedzi na Odwołanie, dnia 10.11.2015 r. uznał
powyższe odwołanie w całości. W konsekwencji Krajowa Izba Odwoławcza Postanowieniem
z dnia 13.11.2015 r., umorzyła postępowanie odwoławcze (sygn. akt: KIO 2365/15).
Ponadto, Zamawiający informuje, że Odwołanie wniesione przez Philips Polska Sp.
z o.o., Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa w dniu 02.11.2015 r., zostało skutecznie
wycofane przed otwarciem rozprawy, co potwierdza Krajowa Izba Odwoławcza Postanowieniem
z dnia 13.11.2015 r., w którym to umorzyła postępowanie odwoławcze (sygn. akt. 2382/15).
W związku z powyższym Zamawiający postanawia jak na wstępie.
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