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INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 - Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy
Instytut Badawczy informuje o uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na świadczenie usług medycznych. W przedmiotowym postępowaniu cena
najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia podana podczas otwarcia ofert (150.000,00 zł.), przy czym
zamawiający nie wyraŜa zgody na zwiększenie tej kwoty.
Dane wykonawców, którzy składali oferty :
1. Centrum Medyczne Internus Sp. z o.o., ul. Gen. Fieldorfa Nila 10, 24-100 Puławy.
Składka roczna – 213.780,00 zł.
2. Zakład Opieki Zdrowotnej „Medical” Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego
13, 24-110 Puławy.
Składka roczna – 183.240,00 zł.
Informacja o ofertach odrzuconych:
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 odrzucono ofertę złoŜoną przez Wykonawcę - Zakład
Opieki Zdrowotnej „Medical” Sp. z o.o. z uwagi na fakt iŜ treść oferty nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca składając ofertę w
przedmiotowym postępowaniu załączył dwa listy referencyjne, które nie potwierdzały
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 6 ppkt. 2 siwz. W dniu
24.02.2012 r. Zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia złoŜonych referencji lub
dostarczenia referencji, których treść potwierdzi spełnienie wspomnianych warunków. Do
dnia wyznaczonego na złoŜenie dokumentów w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy ww. dokumenty
nie zostały dostarczone.
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do
sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
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2) odrzucenia oferty wykonawcy.
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu,
lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje
w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą
elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeŜeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U.
z2010 r. Nr 113, poz. 759)

