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DZP.26.35.84.2020 
 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY 
Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na: „Usługi 
przeglądów technicznych i serwisowania aparatury medycznej na rzecz Szpitala Czerniakowskiego  
sp. z o.o.”  (nr sprawy: 35/2020) 
   
 Zamawiający działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuje o odrzuceniu z postępowania oferty nr 34 
wykonawcy Tart Medica Michał Lewczuk z siedzibą w Warszawie (02-786) przy ul. Zamiany 6/75 
w zakresie pakietu nr 51. 
 
Ofert podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
tj.: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia”. 
 
Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
tj.: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia”. 
Zamawiający dnia 19.10.2020 r na podstawie art.26 ust.2 pismem nr DZP.26.35.51.2020 wezwał Wykonawcę 
do złożenia dokumentów.  
Wykonawca nie dostarczył dokumentów na wezwanie . 
Zamawiający dnia 29.10.2020 r na podstawie art.26 ust. 3 pismem nr DZP.26.35.78.2020 wezwał Wykonawcę 
do złożenia dokumentów : ,, Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych w zakresie: min. 2 usług polegających na wykonaniu przeglądów technicznych oraz 
serwisowania (wykonywanie czynności konserwacyjnych, przeglądowych, naprawczych aparatury i sprzętu 
medycznego) aparatury medycznej i/lub sprzętu medycznego tożsamego lub zbliżonego do rodzaju aparatury 
/ sprzętu występującego  w części/pakiecie, na które Wykonawca składa ofertę, w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert” – dla pakietu nr 51 - Respirator 
Wykonawca na wezwanie dostarczył wykaz  1 usługi polegającej na wykonaniu przeglądów technicznych oraz 
serwisowania (wykonywanie czynności konserwacyjnych, przeglądowych, naprawczych aparatury i sprzętu 
medycznego) aparatury medycznej i/lub sprzętu medycznego tożsamego lub zbliżonego do rodzaju aparatury 
/ sprzętu występującego  w pakiecie nr 51. 
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