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Bochnia, dn. 14.02.2019. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-1/2019 
 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY 

na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r 

(dalej: ustawa Pzp) 

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt  3 Ustawy Pzp, Zamawiający, w postępowaniu którego przedmiotem 

jest Dostawa sprzętu oraz środków do utrzymania czystości dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej, niniejszym pismem, informuje, o odrzuceniu oferty: 

 

Pakiet nr 4 - Środki do utrzymania czystości  

Numer oferty 8. 

Nazwa i adres 

Wykonawcy 

Henry Kruse Sp. z o.o. 
Ul. Kolejowa 3, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie 
Tel./fax.: 71/33 45 333/ 33 45 233, e-mail: profer@kruse.pl 

Podstawa prawna: 
zgodnie z treścią  art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp „ Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść 
zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu”. 

Uzasadnienie faktyczne:  

Zgodnie z zapisem w SIWZ „dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto 

obejmującą podatek od towarów i usług (VAT) za całość Zamówienia. Określenie stawki 
podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za omyłkę 

rachunkowa błędnie określonej stawki podatku VAT (będzie to błąd w obliczeniu ceny).” 
Wykonawca obliczając cenę przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 4 w poz. 18 i 19, podał 
niewłaściwą stawkę podatku VAT, tym samym popełniając błąd w obliczaniu ceny. 
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy złożoną na pakiet nr 4, gdyż 
jej treść zawiera błędy w obliczeniu ceny. 

 

Pakiet nr 5 – Akcesoria do mycia pacjenta 

Numer oferty 5. 

Nazwa i adres 

Wykonawcy 

ELMIKO MEDICAL Sp. z o.o. 

ul. Poleczki 29, 02-822 Warszawa, woj. mazowieckie 
tel. 22 855 30 79/ fax 22 855 34 97, e-mail: przetargi@elmiko.pl 

Podstawa prawna: 
zgodnie z treścią  art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp „ Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść 
zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu”. 

Uzasadnienie faktyczne:  

Zgodnie z zapisem w SIWZ „dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto 

obejmującą podatek od towarów i usług (VAT) za całość Zamówienia. Określenie stawki 
podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za omyłkę 

rachunkowa błędnie określonej stawki podatku VAT (będzie to błąd w obliczeniu ceny).” 
Wykonawca obliczając cenę przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 5 w poz. 4, nie podał stawki 
podatku VAT, tym samym popełniając błąd w obliczaniu ceny. 
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy złożoną na pakiet nr 5, gdyż 

jej treść zawiera błędy w obliczeniu ceny. 

 
Dziękujemy za udział w postępowaniu. 

 
 

 
z-ca DYREKTORA ds. lecznictwa 

Jarosław Gucwa 
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