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SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY  W SZCZECINIE 

   

EP/220/13/2020/6                                       26.03.2020 r. 

 

 

 
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  
 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy: EP/220/13/2020 pn.: Objęcie nadzorem oraz 

administracją infrastruktury serwerów oraz sieci strukturalnej w SPWSZ w Szczecinie 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. 

U. z 2019r., poz. 1843, dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie 

przy ulicy Arkońskiej 4 jako Zamawiający, informuje, postępowanie w zakresie zadania nr 1 i 2 unieważniono na 

podstawie art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp ze względu na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 

odrzuceniu. 

  

Zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający, po przeprowadzeniu rachunkowego badania złożonej oferty, 

ustalił, że cena całkowita oferty Wykonawcy System-IT Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zygmunta Krasińskiego 10, lok.17, 

71-435 Szczecin w zakresie zadania nr 1 i 2 jest niższa o ponad 30% od wartości zamówienia powiększonej o 

należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 lub 2 

Pzp, a następnie, działając na podstawie art. 90 ust. 1a ustawy Pzp, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco 

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1 i 2, zwrócił się do Wykonawcy 

pismem EP/220/13/2020/4 z dnia 25.03.2020 r. o udzielenie wyjaśnień stosownych wyjaśnień, w tym złożenie 

dowodów wyliczenia ceny.  

 

W przesłanej w dniu 25.03.2020 r. odpowiedzi Wykonawca wyjaśnił, że w złożonej ofercie błędnie zawarł koszt 

miesięczny usługi, a nie roczny – jak tego wymagał Zamawiający. W takim stanie rzeczy zaoferowana przez 

Państwa cena nie jest realną ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego. 

 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę zawierającą rażąco 

niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Analogiczną regulację przewiduje art. 90 ust. 3 

ustawy Pzp, stanowiąc iż zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub 

koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej jednolicie przyjmuje się, że „Cena rażąco niska jest ceną 

nierealistyczną, nieadekwatną do zakresu i kosztów prac składających się na dany przedmiot zamówienia, 

zakładającą wykonanie zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów i w takim sensie nie jest ceną rynkową, 

tzn. generalnie niewystępującą na rynku, na którym ceny wyznaczane są m.in. poprzez ogólną sytuację 

gospodarczą panującą w danej branży i jej otoczeniu biznesowym, postęp technologiczno-organizacyjny oraz 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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obecność i funkcjonowanie uczciwej konkurencji podmiotów racjonalnie na nim działających.” (tak Izba m.in. w 

wyroku z dnia 5 grudnia 2018r., KIO 2399/18).  

 

Taka sytuacja niewątpliwie zaistniała w przedmiotowym postępowaniu, gdyż jak Wykonawca sam przyznał – 

cena zaoferowana w ofercie nie ma charakteru ceny rynkowej, jest nieadekwatna do zakresu i rzeczywistych 

kosztów wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, jest zatem ceną rażąco niską w 

rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.  

 

W związku z powyższym, Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy System-IT Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zygmunta 
Krasińskiego 10, lok.17, 71-435 Szczecin w zakresie zadania nr 1 i 2 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z 

art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. 
 

W konsekwencji powyższego Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp unieważnił 

postępowanie w zakresie zadania nr 1 i 2 ze względu na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu. 
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