OGŁOSZENIE
MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach
ul. Edukacji 102
tel./fax: (32) 325-51-25
www.szpitalmegrez.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, mebli i wyposażenia
medycznego na potrzeby walki z koronowirusem „razem powstrzymamy koronawirusa” nr
wniosku WND-RPSL.10.01.00-24-030G/20 złożony w ramach naboru NR RPSL.10.01.00-IZ.0124-395/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. rewitalizacja
oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. infrastruktura ochrony zdrowia
nr sprawy: 18/20/ZP/PN pakiet nr 1.

Megrez Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym na podstawie art. 7
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843, dalej ustawa Pzp), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „dostawa sprzętu medycznego, mebli i wyposażenia
medycznego na potrzeby walki z koronowirusem „razem powstrzymamy koronawirusa” (…)
informuje o unieważnieniu czynności wyboru oferty nr 10 Wykonawcy Walmed Sp. z o. o. ul.
Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w
zakresie pakietu nr 1.

Uzasadnienie:
Zamawiający w toku badania ofert zaniechał obligatoryjnej czynności zbadania czy oferta
Wykonawcy Walmed Sp. z o. o. ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie nie zawiera rażąco
niskiej ceny, zgodnie z art. 90 ust. 1a pkt. 1) ustawy PZP. W związku z powyższym, konieczne
stało się unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

MEGREZ Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267
03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy
KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 93 307 650,00 zł.
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Zamawiający wezwie Wykonawcę do wyjaśnienia w tym złożenia dowodów, dotyczących
wyliczenia ceny w złożonej ofercie, a następnie po analizie wyjaśnień przesłanych przez
Wykonawcę, Zamawiający dokona ponownej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Tychy, dn. 07.10.2020 r.

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
RÓWNOCZEŚNIE PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI KIEROWNKA
DZIAŁU ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO
Karolina Filipowska

2

