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Chojnice, 6 września 2007 r. 
 
 

Bialmed Sp. z o.o. 
       ul. Konopnickiej 11A 
N/znak: DZAP-380-5/40/07   12-230 Biała Piska 
 
Dot.: protestu złożonego przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę różnych 
materiałów medycznych. 

 
Rozstrzygnięcie protestu 

 
 W związku z protestem złożonym przez Państwa w dniu 30.08.2007 r. wobec 
czynności Zamawiającego podjętych w trakcie przedmiotowego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający na podstawie art. 183 ust. 4 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) informuje, że 
protest został 

oddalony w całości. 
 

Uzasadnienie 
Zamawiający oddala wniesiony protest, aczkolwiek uznaje argumentację 

przedstawioną przez Protestującego. Zamawiający omyłkowo dokonał modyfikacji SIWZ  
w zakresie zadania 4 i 5 (wprowadzonej odpowiedziami na pytania Wykonawców z dnia 
29.08.2007 r.) z naruszeniem obowiązujących przepisów, przez co obarczył postępowanie 
wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w ramach wskazanych zadań. W związku  
z powyższym zdecydował się unieważnić postępowanie w ramach wskazanych zadań na 
podstawie art. 93 ust.1 pkt. 7 w zw. z art. 93 ust. 2 ustawy Pzp. W świetle dokonania 
czynności unieważnienia uwzględnienie żądań przedstawionych w proteście stało się 
niecelowe. 
Mając na uwadze powyższe protest należało rozstrzygnąć jak na wstępie. 
 
Od rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.  
   
 
 
        Z poważaniem 
 
        Dyrektor 
        Leszek Bonna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
- podmiotu, który przystąpił do protestu: Przedsiębiorstwo Obrotu Atestowanym Sprzętem Medycznym 
Pyramed, ul. Kołodzieja 30, 61-070 Poznań. 
 
A.W. 
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Przedsiębiorstwo Obrotu Atestowanym 
Sprzętem Medycznym Pyramed,  
ul. Kołodzieja 30 

N/znak: DZAP-380-6/40/07   61-070 Poznań 
    
 
Dot.: protestu złożonego przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę różnych 
materiałów medycznych. 

 
Rozstrzygnięcie protestu 

 
 W związku z protestem złożonym przez Państwa w dniu 31.08.2007 r. wobec 
czynności Zamawiającego podjętych w trakcie przedmiotowego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający na podstawie art. 183 ust. 4 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) informuje, że 
protest został 

oddalony w całości. 
 

Uzasadnienie 
Zamawiający oddala wniesiony protest, aczkolwiek uznaje argumentację 

przedstawioną przez Protestującego. Zamawiający omyłkowo dokonał modyfikacji SIWZ  
w zakresie zadania 7 (wprowadzonej odpowiedziami na pytania Wykonawców z dnia 
29.08.2007 r.) oraz nie dopuścił do podziału zadania nr 8, z naruszeniem obowiązujących 
przepisów, przez co obarczył postępowanie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy 
w ramach wskazanych zadań. W związku z powyższym zdecydował się unieważnić 
postępowanie w ramach wskazanych zadań na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 7 w zw. z art. 93 
ust. 2 ustawy Pzp. W świetle dokonania czynności unieważnienia uwzględnienie żądań 
przedstawionych w proteście stało się niecelowe. 
Mając na uwadze powyższe protest należało rozstrzygnąć jak na wstępie. 
 
Od rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.  
   
 
 
        Z poważaniem 
 
        Dyrektor 
        Leszek Bonna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.W. 
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P.W. SORIMEX Sp. z o.o. 
ul. Równinna 25 

N/znak: DZAP-380-7/40/07   87-100 TORUŃ 
    
 
Dot.: protestu złożonego przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę różnych 
materiałów medycznych. 

 
Rozstrzygnięcie protestu 

 
 W związku z protestem złożonym przez Państwa w dniu 31.08.2007 r. wobec 
czynności Zamawiającego podjętych w trakcie przedmiotowego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający na podstawie art. 183 ust. 4 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) informuje, że 
protest został 

oddalony w całości. 
 

Uzasadnienie 
Zamawiający oddala wniesiony protest, aczkolwiek uznaje argumentację 

przedstawioną przez Protestującego. Zamawiający omyłkowo dokonał modyfikacji SIWZ  
w zakresie zadania 4 (wprowadzonej odpowiedziami na pytania Wykonawców z dnia 
29.08.2007 r.) z naruszeniem obowiązujących przepisów, przez co obarczył postępowanie 
wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w ramach wskazanego zadania. W związku  
z powyższym zdecydował się unieważnić postępowanie w ramach zadania 4 na podstawie 
art. 93 ust.1 pkt. 7 w zw. z art. 93 ust. 2 ustawy Pzp. W świetle dokonania czynności 
unieważnienia uwzględnienie żądania przedstawionego w proteście stało się niecelowe. 
Mając na uwadze powyższe protest należało rozstrzygnąć jak na wstępie. 
 
Od rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.  
   
 
 
        Z poważaniem 
 
        Dyrektor 
        Leszek Bonna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.W. 


