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Parczew, 05.06.2017 r. 
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zamowienia@spzozparczew.pl 
 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3522/4/2017 (11) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie źródeł zasilania gazów medycznych 
oraz wymianę bram i montaż drzwi na SOR w ramach projektu: Modernizacja SOR SP 
ZOZ w Parczewie w celu zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 
parczewskiego 
 
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje 
niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: wyborze najkorzystniejszej oferty,  wykonawcach 
których oferty zostały odrzucone oraz unieważnieniu postępowania. 

 
 

I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 

przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium: 

dla części nr 1 

• cena - 60%      

• okres gwarancji jakości w odniesieniu do zamontowanych urządzeń 
(źródeł gazów medycznych) - 30%    

• okres gwarancji jakości w odniesieniu do wykonywanych robót 
budowlanych – 10% 

dla części nr 2 i 3 

• cena - 60%      

• okres gwarancji jakości w odniesieniu do przedmiotu zamówienia - 40%    
 
 

Część nr 1  
Zamawiający wybrał ofertę HYDRO - GAZ MED Sp. j. Zbigniew Szymczak i Marcin 
Susdorf, ul. Willowa 40, 05-205 Dobczyn. 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 60 pkt, za okres gwarancji 

jakości w odniesieniu do zamontowanych urządzeń (źródeł gazów medycznych) 30 pkt, i za 

okres gwarancji jakości w odniesieniu do wykonywanych robót budowlanych 10 pkt, łącznie 

100 pkt. 

Pozostałe oferty dla zadania nr 1: 

1) Oferta AGMED – GAZY MEDYCZNE Sp. z o. o., ul. Basztowa 8, Nowe Gulczewo, 09-
410 Płock – oferta odrzucona. 

 
Część nr 2 – brak ofert 
Część nr 3 – zadanie unieważnione 
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II. ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT 

 

1. Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzuca ofertę złożoną przez 

AGMED – GAZY MEDYCZNE Sp. z o. o., ul. Basztowa 8, Nowe Gulczewo, 09-410 Płock na 

Zadanie nr 1. 

Uzasadnienie faktyczne: Oferta Wykonawcy została odrzucona z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. Zamawiający pismem z dnia 18.05.2017 r. wezwał Wykonawcę  do 

wyjaśnienia rażąco niskiej ceny złożonej oferty w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz 

przedstawienia dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Wykonawca dnia 24.05.2017r. 

złożył wyjaśnienia, lecz bez przedstawienia dowodów.  

Mając na uwadze treść art. 90 ust. 1, 2 i 3 ustawy PZP należy stwierdzić, iż to na Wykonawcy 

ciąży obowiązek wykazania, że cena oferty nie jest rażąco niska. Wykonawca wezwany do 

złożenia wyjaśnień w zakresie ceny swojej oferty zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień 

wyczerpujących, szczegółowych, konkretnych, odpowiednio umotywowanych, ujawniających 

najważniejsze składniki cenotwórcze, a także popartych odpowiednimi dowodami (do których 

zalicza się przede wszystkim kopie ofert, faktur, umów określających warunki – przede wszystkim 

ceny – nabycia przez wykonawcę usług, materiałów, robót od podmiotów trzecich). 

Przedłożone przez Wykonawcę wyjaśnienia nie spełniają wymogów wynikających z art. 90 ust. 1 

i ust. 2 ustawy PZP z przyczyn formalnych, przede wszystkim z uwagi na: 

1. Brak przedstawienia szczegółowej kalkulacji ceny oferty (w odniesieniu do najważniejszych 

czynników cenotwórczych). Wykonawca nie ujawnił cen za elementy przedmiotu oferty wskazane 

w poszczególnych pozycjach tabeli zawartej w wyjaśnieniach, powołując się na tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Takie postępowanie Wykonawcy należy uznać za nieprawidłowe o tyle, że na 

gruncie ustawy PZP istnieją instrumenty prawne pozwalające na skuteczne zastrzeżenie, aby 

informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa nie zostały przez Zamawiającego ujawnione. W 

związku z tym okoliczność, iż dana informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może 

uzasadniać odmowy przedstawienia tej informacji Zamawiającemu; 

2. Brak przedłożenia jakichkolwiek dowodów, które uzasadniałyby prawidłowość kalkulacji ceny 

oferty np.: oferty dostawców, podwykonawców, dotyczące najistotniejszych elementów 

zamówienia. Dodatkowo, przedłożone przez Wykonawcę referencje nie mają żadnego związku z 

kwestią kalkulacji ceny oferty. 

Uzasadnienie prawne: zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, 

jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

III. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

1. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp unieważnia postępowanie w 

części: Część nr 2 

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 

odrzuceniu.     

 

2. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp unieważnia postępowanie w 

części: Część nr 3 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w części 3, kwotę 45 607,52 zł. Na w/w 

część wpłynęła oferta Net Service S.A., ul. Irysowa 4, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, o 

wartości 104 217,06 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie 

części zamówienia w części 3 do ceny oferty najkorzystniejszej. 
Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z 
najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

 
Z poważaniem 

Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Parczewie 
     mgr Janusz Hordejuk 
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