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Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-3/11/09     zamówienia publicznego 

 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę gazów medycznych i technicznych. 

 

I. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) 

Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę gazów medycznych  

i technicznych wybrano następującą ofertę: 

o Oferta nr 2 złożona przez Linde Gaz Polska Sp. z o. o., Al. Jana Pawła II 41A,  

31-864 Kraków; łączna wartość oferty brutto (w zakresie zadań nr: 1, 1A, 2): 

75.702,52 zł. 

Powyższą ofertę uznano za najkorzystniejszą na podstawie oceny spełniania warunków udziału 

w postępowaniu (Wykonawca spełnił wymagane warunki) oraz na podstawie kryterium oceny 

zawartego w SIWZ – uzyskała maksymalną ilość punktów w zakresie poszczególnych zadań (kryterium: 

cena – 100%), tj. odpowiednio po 100 pkt. 

Ponadto złożono 2 oferty: 

o Oferta nr 1  złożona przez Air Products Sp. z o. o., Pory 59, 02-757 Warszawa, 

łączna wartość oferty brutto (w zakresie zadania nr 2): 6.963,30 zł. 

o Oferta nr 3 złożona przez Zakład Produkcyjno – Usługowo - Handlowy TEMIS 

Tadeusz Skajewski, ul. Zakładowa 8, 89-600 Chojnice, łączna wartość oferty 

brutto (w zakresie zadań nr: 1, 1A): 67.837,25 zł. 

Punktacja uzyskana przez Wykonawców w ramach poszczególnych zadań poniżej: 

Kryterium   Oferta nr 1 Oferta nr 2 Oferta nr 3  

cena zadanie 1 nie dotyczy 100 88.36  

cena zadanie 1A nie dotyczy 100 oferta odrzucona  

cena zadanie 2 oferta odrzucona 100 nie dotyczy  
 



  

II. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający informuje o odrzuceniu następujących ofert: 

1. oferty nr 1 złożonej przez Air Products Sp. z o. o., Pory 59, 02-757 Warszawa – na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Zamawiający określił w SIWZ (załącznik nr 1 – 

formularz oferty oraz załącznik nr 4 – projekt umowy) wymagany termin płatności na 

90 dni. Przed upływem terminu składania ofert nie złożono żadnego zapytania  

w sprawie zmiany tego wymagania, w związku z powyższym Zamawiający miał prawo 

uznać, że warunki w tym zakresie zostały przez Wykonawców zaakceptowane. 

Potwierdzeniem tej akceptacji miało być dołączenie powyższych załączników  

o niezmienionej treści (podpisanych bądź zaparafowanych) do oferty. Wykonawca 

złożył wskazane załączniki, jednakże dokonał na nich nieuprawnionej zmiany  

w zakresie terminu płatności (zmiana z 90 na 45 dni). W związku z powyższym 

Zamawiający uznał, że złożona oferta nie jest zgodna z treścią SIWZ i jako taka 

podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

2. oferty nr 3 w zakresie zadania 1A złożonej przez Zakład Produkcyjno – Usługowo - 

Handlowy TEMIS Tadeusz Skajewski, ul. Zakładowa 8, 89-600 Chojnice – na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp. Zamawiający określił w SIWZ (punkt III ppkt 1 oraz 

załącznik nr 2 – formularz cenowy – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) 

wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym również wymagania odnośnie 

zadania 1A (pierwotnie zadanie 1 pkt 4). Dwutlenek węgla medyczny będący 

przedmiotem zamówienia we wskazanym zadaniu jest wyrobem medycznym  

w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.  

z 2004 r. nr 93 poz. 896 z późn. zm.) i zaoferowania takiego wyrobu oczekiwał 

Zamawiający. Jako wyrób medyczny wskazany gaz jest objęty 7% stawką podatku 

VAT. Natomiast Wykonawca zastosował w tym zadaniu stawkę VAT 22%. Określenie 

właściwej stawki VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. W tym celu Wykonawca winien 

zwrócić szczególną uwagę na te zapisy SIWZ, które są istotne przy ustalaniu stawki 

podatku VAT i ewentualnie wszystkie wątpliwości w tym zakresie wyjaśnić w trybie 

pytań do Zamawiającego. Jest to szczególnie istotnie w świetle skutków ustalenia 

przez Wykonawcę niewłaściwej stawki. Jak wskazuje się w orzecznictwie 

arbitrażowym, oferta Wykonawcy zawierająca tego typu błąd winna zostać odrzucona 

w oparciu o przepis art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp (wyrok KIO z dnia 25.04.2008 r., sygn. 

akt: KIO/UZP 342/08). Błąd w ustaleniu stawki VAT polegający na ustaleniu jej  

w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi to, zgodnie  

z zapatrywaniem doktryny i orzecznictwa błąd, który nie może być uznany za 



  

oczywistą omyłkę rachunkową w obliczeniu ceny i jako taki jest to błąd niedający się 

poprawić. W związku z powyższym Zamawiający uznał, że złożona oferta w zakresie 

zadania nr 1A zawiera błędy w obliczeniu ceny i jako taka podlega odrzuceniu na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp. Ponadto należy zauważyć, że Wykonawca nie 

dołączył do oferty dokumentów wymaganych przez Zamawiającego dotyczących 

przedmiotu zamówienia, tj. dokumentów dopuszczających wyrób medyczny do obrotu 

(wpisu do właściwego rejestru) oraz deklaracji zgodności na oferowany wyrób 

medyczny. Dokumenty te podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, 

jednak biorąc pod uwagę okoliczności opisane powyżej (konieczność odrzucenia oferty 

w zakresie zadania nr 1A na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp) Zamawiający nie 

zwracał się o uzupełnienie brakujących dokumentów. 

 

 

Zamawiający składa podziękowanie wszystkim uczestnikom postępowania 

przetargowego. 

 

 

Z poważaniem 

        

Dyrektor 

 

Leszek Bonna 
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