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 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
dzierżawę koncentratorów tlenu dla Ośrodka DLT Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. (znak 
sprawy DZP.341.32.2018) 
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU 
WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

PONOWNY WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

1. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 i art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia czynność oceny i wyboru 
najkorzystniejszej oferty, dokonaną w dniu 31.08.2018 r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny 
ofert.  

Uzasadnienie: 
- Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp w związku z art. 90 ust. 3, Zamawiający odrzuca ofertę firmy MEDSEVEN Sp. z 
o.o. ul. Szosa Gdańska 19; 86-031 Osielska, z uwagi na fakt że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku 
do przedmiotu zamówienia. W złożonym pismie z dnia 16.08.2018r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie do 
wyjaśnienia ceny Medseven Sp. z o.o. nie przedstawił  żadnej kalkulacji, jedynie sformułował ogólnikowe i gołosłowne 
twierdzenia oraz uchylił się przed wskazaniem istotnych kosztów realizacji zamówienia tj. kosztów zakupu 
koncentratorów tlenu powołując się na tajemnicę przedsiębiorstwa jednocześnie nie wykazując zasadności utajenia 
wskazanych informacji oraz nie złożył dowodów. 
- Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2Pzp i art. 87 ust. 1 Pzp Zamawiający odrzuca ofertę  firmy MEDSEVEN Sp. z o.o. ul. 
Szosa Gdańska 19; 86-031 Osielska, z uwagi na fakt że oferta jest niezgodna z treścią SIWZ tj X.2.1 lit b) oraz kol. 4 
Formularza cenowego z uwagi na brak określenia w ofercie roku produkcji oferowanych koncentratorów tlenu 
 

2. Powtórzenie badania oferty  
Zamawiający informuje, iż w wyniku ponownego badania ofert i odrzuceniu oferty firmy Medseven Sp. z o.o. ul. Szosa 
Gdańska 19; 86-031 Osielska kolejną ofertą jest oferta firmy Aero-Medika Sp. z o.o. ul. Kopernika 36/40; 00-924 
Warszawa z uzyskaną punktacją 83,44 pkt 

Nr 
oferty Nazwa firmy i adres firmy Liczba pkt. w 

kryterium cena  
Liczba pkt. w kryterium 

czas naprawy 
Razem pkt. 

 
02 Aero-Medika Sp. z o.o. ul. Kopernika 36/40; 00-924 

Warszawa 43,44 40,00 83,44 

 
3. Ponowny wybór  

na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp zawiadamia, iż jako ofertę najkorzystniejszą wybrał ofertę wykonawcy  
Aero-Medika Sp. z o.o. ul. Kopernika 36/40; 00-924 Warszawa 

 
UZASADNIENIE:  
Jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o specyfikację istotnych warunków zamówienia i podany sposób oceny ofert 
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust 2 pkt. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 
1579 z późń. zm.) Zamawiający zawiadamia, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta -  
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 
Z poważaniem,   
 

 
 
Sprawę prowadzi: Ilona Lis 
Numer telefonu: 48 361 32 10 


