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 Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej/ 

Unieważnienie postępowania w zakresie pakietu I 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji na: Sukcesywną dostawę jednorazowych artykułów medycznych, znak 

sprawy Zn_2022_04 Pakiet I. 

 

 

Zamawiający unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym 

postępowaniu w zakresie Pakietu I dokonaną w dniu  26.05.2022 r.  oraz informuje o podjętych 

czynnościach w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 

 

Zamawiający na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1129 ze zm.)  informuje, że przedmiotowe postępowanie 

w zakresie Pakietu I zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp. 

 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający zgodnie z art. art. 222 ust. 4 ustawy Pzp poinformował, że na 

realizację zamówienia w zakresie Pakietu I zamierza przeznaczyć kwotę brutto w wysokości 210 000,00 

zł brutto. 

W postępowaniu do dnia 19.05.2022 tj. do dnia upływu terminu składania ofert w zakresie pakietu I 

wpłynęły 2 oferty: 

Oferta nr 2 Wykonawcy  Sinmed Sp. z o.o., ul. Graniczna 32 B, 44 – 178 Przyszowice, cena brutto - 

274 329,48 zł. 

Oferta nr 4 Wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowe „Medres” Zbigniew Majcher, ul. Torowa 3, 35-

205 Rzeszów,  cena brutto – 202 012,70 zł 

 

Oferta nr 4 Wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowe „Medres” Zbigniew Majcher, ul. Torowa 3, 35-

205 Rzeszów po ponownej ocenie ofert została odrzucona ponieważ zawiera błędy w obliczaniu ceny. 

Wykonawca w formularzu ofertowym w Pakiecie I w pozycji 57 tj. „Zestaw do pilnej krikotyroidotomii 

6,0” podał nieprawidłową stawkę VAT 23%. Prawidłowa wartość powinna wynosić 8%, gdyż 

oferowany produkt jest wyrobem medycznym. 
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Oferta nr 2 Wykonawcy  Sinmed Sp. z o.o., ul. Graniczna 32 B, 44 – 178 Przyszowice,  cena brutto - 

274 329,48 zł przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 

 

W związku z tym, że oferta z najniższą ceną została odrzucona, natomiast oferta Wykonawcy Sinmed 

Sp. z o.o., ul. Graniczna 32 B, 44 – 178 Przyszowice przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie 

zamówienia a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty,  Zamawiający unieważnia 

przedmiotowe postępowanie w zakresie Pakietu I. 

    

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty: 

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp  tj. „ Zamawiający odrzuca 

ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. 

Uzasadnienie prawne unieważnienia postepowania: 

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postepowania na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy z Pzp tj. 

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

lub kosztu najkorzystniejszej oferty.” 
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Do wiadomości: 

- Wykonawcy  

Informacja udostępniona na stronie:                                                                       

https://miniportal.uzp.gov.pl, 
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