
 

Zamawiający: 
Szpitale Tczewskie S.A. 
ul. 30-go Stycznia 57/58, 83-110 Tczew 

 
Tczew, dnia 27-07-2021r. 

 

 

Dotyczy:  

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, 

w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, 

zgodnie z art. 132 - 139 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm), zwanej dalej „pzp”,  

wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy 

na: DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ORAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO  

I WIELORAZOWEGO UŻYTKU NA POTRZEBY ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Numer Postępowania: 01/PN/2021 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE  

O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE PAKIETU NR 62  

ORAZ  

ZAWIADOMIENIE O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI OCENY OEFRT  

W ZAKRESIE PAKIETU 62  

 
 

 

 

Do: Wszyscy Zainteresowani 

 

 

 

Zamawiający na podstawie art. 16 ustawy pzp zawiadamia o unieważnieniu czynności oceny i wyboru 

najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 62, dokonanej w dniu 22-07-2021r. oraz jednocześnie zawiadamia  

o powtórzeniu czynności oceny ofert (po ich ponownym zbadaniu w zakresie zgodności zaoferowanego przedmiotu 

zamówienia z wymaganiami Zamawiającego) złożonych w przedmiotowym postępowaniu zmierzającej do wyboru 

oferty najkorzystniejszej. 

 

Uzasadnienie:  

W dniu 26-07-2021r. Wykonawca Skamex Sp. z o.o. SP. J., ul. Częstochowska  38/52, 93-121 Łódź, poinformował 

Zamawiającego o niezgodnościach w ofercie Wykonawcy Sinmed Sp. z o.o., ul. Graniczna  32b, 44-178 Przyszowice, 

w zakresie pakietu nr 62, która została wybrana w postępowaniu jako oferta najkorzystniejsza. Wykonawca Skamex 

wskazał w swoim zawiadomieniu, iż oferta konkurenta winna zostać odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 

ustawy pzp jako nieodpowiadająca treści SWZ. Załączone przez tego Wykonawcę do jego pisma materiały wskazują 

na zasadność ponownej oceny ofert.  

Tym samym z daleko idącej ostrożności, Zamawiający podjął decyzję o powtórzeniu czynności oceny ofert w zakresie 

pakietu nr 62 (po ich ponownym zbadaniu w zakresie zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z 

wymaganiami Zamawiającego), opierając się na podstawowych zasadach systemu zamówień publicznych oraz na 

orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z którym: „W ocenie Izby Zamawiający ma każdorazowo prawo 

do samoistnego podjęcia decyzji o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o ile uzna, iż dokonane uprzednio czynności są obarczone wadą lub zachodzą inne 

okoliczności uzasadniające ich unieważnienie. (…) Nadrzędną zasadą dotyczącą wszelkiego rodzaju czynności 



 

Zamawiający: 
Szpitale Tczewskie S.A. 
ul. 30-go Stycznia 57/58, 83-110 Tczew 

przedsiębranych przez instytucje zamawiające w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest ich 

zgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.”  

 

 

 

 

W związku z powyższym Zamawiający powtórzy czynność oceny ofert (po ich ponownym zbadaniu w zakresie 

zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego) w zakresie pakietu nr 62 i dokona 

ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 62.  

Zamawiający zgodnie z art. 253 ustawy pzp niezwłocznie zawiadomi o wynikach postępowania. 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Niniejsze zawiadomienie, w dniu 27-07-2021r. zostało udostępnione na stronie prowadzonego postępowania, 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitaletczewskiesa 

 

 

 

 

Teresa Piotrowska – Pełnomocnik  
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