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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII 

im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu. 
 

 

 
 Opole,  16.11.2022r.   

 
 

SPROSTOWANIE DO ZAWIADOMIENIIA  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  z dnia 28.10.2022r. 

 
Dotyczy: Postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjowania treści ofert w celu ich ulepszenia  
nr FAZ.2800.62.2022-TP „Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych sprzętu medycznego                        
i aparatury medycznej SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii  w Opolu.” 

 
 

 Zamawiający dokonuje sprostowania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu                                   
nr FAZ.2800.62.2022-TP w zakresie zadnia 23. 

 
Zamawiający odrzuca  ofertę nr 21 Wykonawcy: Naprawa Sprzętu Medycznego Zakład Usługowo Handlowy 
Technimed  Ul. J. Zajączka 14/3 45-050 Opole w zakresie zadania 23 jako oferta z rażąco niską ceną. 
Uzasadnienie prawne: Zachodzą przesłanki odrzucenia, opisane art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. Zamawiający 
odrzuca ofertę Wykonawcy która zawiera rażąco niska cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
Uzasadnienie faktyczne: Koszt wykonania przedmiotu zamówienia zadeklarowany przez Wykonawcę wydał się rażąco 
niski w zawiązku z powyższym Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Wykonawca 
odpowiedział na wezwanie i przesłał wyjaśnienia w wyznaczonym terminie. Wyjaśnienia dotyczyły różnych zadań, na 
które Wykonawca złożył ofertę. Jednak w zakresie zadania nr 23, w którym Zamawiający powziął wątpliwość przez 
wzgląd na duże różnice rażąco niskiej ceny tj. w zadaniu 23 o 76,90%, wyjaśnienia Wykonawcy nie są wystarczające. 
Wykonawca nie załączył dowodów potwierdzających realizacje przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie załączył także 
wymaganych przez Zamawiającego w wezwaniu do wyjaśnień rażąco niskiej ceny kalkulacji ceny oraz zgodności                
z przepisami dot. kosztów pracy. W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu. 
 
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 23 
 
Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie zadania nr  23 na podstawie art.255 ust.2 Ustawy Pzp – wszystkie 
złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu. 
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zadaniu 23: 

Zadanie 23 
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Zakład Naprawy Sprzętu Medycznego 
Alfred Sokół, Waldemar Żuk 
Ul. Krapkowicka 10 
45-715 Opole 

378,00 zł Oferta odrzucona zodnie z atr. 226 ust.ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Pzp. 

21 

Naprawa Sprzętu Medycznego Zakład 
Usługowo Handlowy Technimed 
Ul. J. Zajączka 14/3 
45-050 Opole 

498,96 zł 
    Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 8 

ustawy PZP. 

 
 
 
Sporządziła:                                Zatwierdził: 
Inspektor ds. Zamówień Publicznych                      Marek Staszewski 
Angela Dudzińska    Dyrektor SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii 
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