
Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

poniżej 221000 Euro na dostawę myjek do toalety pacjenta. 

 
 

Dokonano wyboru oferty następującej Firmy: 
 
Zadanie nr 1, Oferta nr 4 
Skamex Sp. z o.o. sp. k. 
Ul. Częstochowska 38/52 
93-121 Łódź 
 

Uzasadnienie wyboru: W zadaniu nr 1 wybrana oferta spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i zgodnie z określonymi w niej kryteriami jest ofertą najkorzystniejszą, zgodnie z 

art. 2 pkt. 5 Prawa zamówień publicznych. 

 
Unieważnione postępowanie: 
 

 Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiadamia, że na podstawie art. 93 

ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnił w zadaniu nr 2 postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego, ponieważ przedmiotowe postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Uzasadnienie: Wykonawcy Abena Polska Sp. z o.o. oraz Sinmed sp. z o.o. w zadaniu nr 2 złożyły oferty, które 

przedstawiały taki sam bilans ceny i innych kryteriów ofert tj. kryterium termin dostawy. Treść art. 91 ust. 5 

ustawy Pzp ma zastosowanie tylko w postępowaniach, w których jedynym kryterium oceny ofert jest cena, co 

wynika wprost z treści tego przepisu. A zatem, nie jest możliwe zastosowanie wykładni rozszerzającej art. 91 ust. 

5 ustawy Pzp i wezwanie do złożenia ofert dodatkowych w sytuacji, gdy w postępowaniu, w którym kryteriami 

oceny ofert są cena oraz inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, a dwie oferty przedstawiają taki 

sam bilans innych kryteriów poza cenowych przy takiej samej cenie. Ustawa Pzp nie wskazuje wprost, jak 

wówczas powinien postąpić zamawiający. W takiej sytuacji – w ocenie Urzędu Zamówień Publicznych – zachodzi 

przesłanka unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 

ustawy Pzp,  zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 

postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W celu wyjaśnienia, na czym polega wadliwość 

postępowania w takim przypadku, należy wskazać, że sytuacja taka prowadziłaby na gruncie obowiązujących 

przepisów do niemożliwości wyłonienia oferty najkorzystniejszej rozumianej jako najkorzystniejszy bilans ceny i 

innych kryteriów oceny ofert, albowiem dwie oferty bądź więcej przedstawia taki sam wynik. Zaznaczyć przy tym 

należy, iż zastosowanie w opisanym stanie rzeczy przez analogię art. 91 ust. 5 ustawy Pzp byłoby nieuprawnione 

z uwagi na różnorodny charakter postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. A przede wszystkim z uwagi 

na odmienny sposób ustalania kryteriów oceny ofert i wag tych kryteriów w różnych postępowaniach. 

Zastosowanie art. 91 ust. 5 ustawy Pzp poprzez analogię mogłoby rodzić wątpliwość, czy należy wezwać 

wykonawców do złożenia ofert dodatkowych tylko co do ceny, czy też co do ceny i innych kryteriów oceny ofert. 

W konsekwencji przepis ten mógłby być niejednolicie stosowany.  

Mając na uwadze rozważania poczynione powyżej należy stwierdzić, iż zamawiający w takiej sytuacji nie powinien 

wzywać wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, a unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

 



Informacja o złożonych ofertach: 
 

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

1 
Abena Polska Sp. z o.o. 
Ul. Nowa 15, Łozienica 
72-100 Goleniów zad:1,2 

4 
Skamex Sp. z o.o. sp. k. 
Ul. Częstochowska 38/52 
93-121 Łódź zad:1 

2 

Gespar – G.Pyjor, A.Olszewski, 
M.Sutkowski, - Sp. j. 
Ul. Matuszewska 14 
03-876 Warszawa zad:1,2 

5 
Sinmed Sp. z o.o. 
Ul. Graniczna 32B 
44-178 Przyszowice zad:1,2 

3 
Neomed Polska Sp. z o.o. sp.k. 
Szymanów 9E 
05-532 Góra Kalwaria zad:1,2 

  

 
 
 
Streszczenie oceny i porównania ofert w kryterium poniżej (w pkt.): 
 

Oferta nr 1 
Zadanie nr 1 
Cena 62,81 
Termin dostawy 5 
Razem 67,81 

Oferta nr 2 
Zadanie nr 1 
Cena 43,05 
Termin dostawy 5 
Razem 48,05 

Oferta nr 3 
Zadanie nr 1 
Cena 55,61 
Termin dostawy 5 
Razem 60,61 

Oferta nr 4 
Zadanie nr 1 
Cena 95 
Termin dostawy 5 
Razem 100 

Oferta nr 5 
Zadanie nr 1 
Cena 72,38 
Termin dostawy 5 
Razem 77,38 

 
 
 
Informacja o Wykonawcach wykluczonych / ofertach odrzuconych:  

Brak. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnia 29.10.2019 r. ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.med.torun.pl i na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. 

http://www.med.torun.pl/

