
 

 

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej 

 49-100 Niemodlin, ul. Zamkowa 4 

            Niemodlin, dnia 18.01.2018r. 

 

 

 

Do Wykonawców 

 

 

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: USŁUGA 

SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ SZOZ W NIEMODLINIE 

Sygnatura sprawy: SZOZ/ZP-1/33/2018 

 

Odrzucenie ofert:  

Działając w trybie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający zawiadamia, o odrzuceniu: 

1. oferty nr 1 złożonej przez Wykonawcę MICRON Sp. z o. o., ul. Hoża 18/U1, 25-612 Kielce na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp („Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 

3”) ze względu na fakt, iż Wykonawca nie podał w swojej ofercie jednego z kryterium oceny 

ofert jakim jest termin płatności, o czym jest mowa w XIV SIWZ dotyczącym kryteriów oceny 

ofert, 

2. oferty nr 3 złożonej przez Wykonawcę ODNOWA Sp. z o. o. ul. Koraszewskiego 8-16, 45-011 

Opole na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp („Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść 

nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 

pkt 3”) ze względu na fakt, iż Wykonawca nie podał w swojej ofercie jednego z kryterium oceny 

ofert jakim jest termin płatności, o czym jest mowa w XIV SIWZ dotyczącym kryteriów oceny 

ofert.  

W związku z tym, iż Zamawiający nie wskazał w SIWZ zasad przyznania punktacji dla sytuacji jaka 

wystąpiła przy pominięciu danych dotyczących poza cenowego kryterium oceny ofert i tym samym nie 

ma podstawy do uznania żadnej z opcji możliwej do przeliczania punktacji, odrzucenie ww. ofert jest 

zasadne i konieczne w celu zachowania zasady równego traktowania Wykonawców zwłaszcza względem 

tego Wykonawcy, który złożył swoją ofertę zgodną z SIWZ i ważną względem ofert niepełnych i 

niemożliwych do uzupełniania na podstawie art. 87 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.  

Brak we w zworze Formularza ofertowego stanowiącego załącznik do SIWZ odrębnej pozycji do 

uzupełniania dotyczącej wpisania liczby w odniesieniu do terminu płatności nie zwalniało Wykonawców 

od podania tej informacji w treści składanych ofert. 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty: 

Mając na uwadze fakt, iż jeden z trzech Wykonawców tj.: Impel Facility Services Sp. z o. o.,  

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, (który złożył ofertę nr 2) podał termin płatności w ilości 30 dni 
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Zamawiający uznał, że oferta tego Wykonawcy jest jedyną ważną i zgodną z SIWZ ofertą i tym samym 

uznał ją jako najkorzystniejszą przyznając jej następującą punktację w kryteriach oceny ofert: 

Cena 95.00 pkt.  

Termin płatności 5,00 pkt.  

Łączna ilość przyznanych punktów wynosi 100,00 pkt.   

Unieważnienie postępowania: 

Działając w trybie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający zawiadamia, o unieważnieniu 

postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp tj.: cena 203 084,16 zł najkorzystniejszej 

oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.: 

178 000,00 złotych brutto, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej 

oferty. 

 

 

Wykonawcom, których oferty zostały odrzucone w przedmiotowym postępowaniu, przysługują 

środki ochrony prawnej w postaci odwołania, które składa się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej – 

o czym mowa w VI Dziale Ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

 

Dyrektor SZOZ w Niemodlinie 

Jadwiga Konieczniak 


