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Nasz znak:                                                                                     Data: 
EZP/220/86/2017/46                                                                                23.03.2017r. 

 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU  

CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

W ZAKRESIE ZADANIA 12 

ORAZ O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT 

 

 dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/86/2016 pn.: Dostawa wyrobów 
medycznych jednorazowego użytku, kaniul, strzykawek, igieł, papierów 
rejestrujących do urządzeń medycznych, testów oraz rękawów do sterylizacji, 
elektrod do termoablacji, etykiet papierowych. 

 

 

 

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

Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm., dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony 

w Szczecinie, jako Zamawiający, zawiadamia, iż unieważnił wybór oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 

12, pismo znak: EZP/220/86/2017/45 z dnia 23.03.2017r. oraz, że dokona powtórzenia czynności badania i 

oceny ofert dla tego zadania. 

 

UZASADNIENIE 

 

W Rozdziale II pkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla wyżej oznaczonego postępowania 

Zamawiający zastrzegł, iż przewiduje możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania czy 

wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunku udziału w postępowaniu (tzw. „procedura odwrócona”). W toku pierwotnego badania i oceny ofert jako 

najkorzystniejsza oceniona została oferta wykonawcy INFORMER MED Sp. z o.o. W dniu 23.03.2017 r., to jest 

już po wysłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty stosownie do wymagań wynikających z art. 

92 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca Alfa-med Mirosław Borecki, korzystając z prawa do wglądu do protokołu 

postępowania, zwrócił Zamawiającemu uwagę na dokonanie błędnej oceny złożonej przez tego wykonawcę 

oferty poprzez przyznanie 10 pkt w ramach kryterium parametry jakości oraz 0 pkt w ramach kryterium termin 

dostawy. Wykonawca ten wskazał, że zaoferował 3 – dniowy termin dostawy, za który Zamawiający powinien 

przyznać 10 pkt oraz podał w załączniku nr 1A do SIWZ – Parametry podlegające ocenie parametry, za które 

Zamawiający powinien przyznać 30 pkt. 

  

Analiza zgłoszonych przez wykonawcę zastrzeżeń skutkowała uznaniem przez Zamawiającego, iż dokonane 

uprzednio czynności badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej są obarczone wadą, polegającą 

na błędnym przyznaniu Wykonawcy 10 pkt w ramach kryterium parametry jakości oraz 0 pkt w ramach 

kryterium termin dostawy. Z tego względu Zamawiający zobowiązany jest unieważnić dokonany wybór oferty 

najkorzystniejszej i powtórzyć czynność badania i oceny ofert.   

 

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Pzp zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy 

wybranemu zgodnie z przepisami tej ustawy, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w 

sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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zasadami proporcjonalności i przejrzystości (art. 7 ust. 1 ustawy Pzp). Mając na uwadze przywołane zasady 

prawa zamówień publicznych, jak również wynikający z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp nakaz dokonania wyboru oferty 

najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, Zamawiający uznał, iż w zaistniałych okolicznościach faktycznych, powtórzenie czynności badania i 

oceny ofert jest konieczne i uzasadnione.  

 

W świetle wyżej przywołanych okoliczności faktycznych i prawny, unieważnienie przez Zamawiającego czynności 

wyboru najkorzystniejszej oferty oraz podjęcie decyzji o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert w 

oznaczonym na wstępie postępowaniu w zakresie zadania nr 12 było konieczne i uzasadnione.  

 
 

        
ZASTĘPCA DYREKTORA  

 ds. Ekonomiczno-Administracyjnych  
Małgorzata Szelągiewicz 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Do wiadomości: 

1. INFORMER MED Sp. z o.o., ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań, 
2. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, 

3. Alfa-med Mirosław Borecki, ul. Wojciechowskiego 48, 71-476 Szczecin. 

http://www.spwsz.szczecin.pl/

