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Toszek, 22.03.2019 r. 

 
dotyczy: postępowania 7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnico-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla 

potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny 
Pracownik – Sprawny Szpital! 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETU II 

Pakiet II 
 

Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego w zakresie pakietu II wpłynęło 5 ofert złożonych 
przez: 

 

SPRZEDAŻ – SERWIS SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO (Oferta nr 1) 
„GASTRO-POL” 
ul. Kamienna Droga 10, 67-200 Głogów  
 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BMS”    (Oferta nr 2) 
spółka jawna  Z. Bielecki 
ul. Staszica  22, 82-500 Kwidzyn  
 

UNIGASTRO        (Oferta nr 3) 
ul. Międzyleska 6c, 50-514 Wrocław  
 

INVEST HORECA BISTRO     (Oferta nr 4) 
MARIUSZ GAJDOS 
ul. Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy Sącz 
 

„VICTOREX” Grzegorz Wicher     (Oferta nr 6) 
ul. PCK 49, 41-409 Mysłowice  
 
Oferta nr 1 złożona przez SPRZEDAŻ – SERWIS SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO „GASTRO-
POL” z siedzibą w Głogowie podlega odrzuceniu w zakresie pakietu II na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 
Pzp, tj.: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: (pkt 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3” (uzasadnienie prawne odrzucenia) 
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: 
Zamawiający dokonał w dniu 11.03.2019 r. modyfikacja zapisów SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 
ustawy Prawo zamówień publicznych. W tej modyfikacji Zamawiający rozszerzył wymagany 
asortyment i  dodał dwie pozycje w formularzu cenowym w zakresie pakietu II a mianowicie:  
Poz.11 - Zmiękczacz automatyczny do wody kompatybilny, dopasowany do oferowanego pieca – 1 szt. 
Parametry zmiękczacza automatycznego: wymiary min. 225mm /min. 435mm /min. 550mm; zapobiega 
osadzaniu się wapnia i kamienia w urządzeniach; regeneracja za pomocą soli niejodowanej tabletkowej; 
regeneracja odbywa się automatycznie w zaprogramowane dni o ustawionej godzinie 
Poz. 12 - Pistolet do mechanicznego natryskiwania oleju na pojemniki – 1 szt. 
Głowica spryskiwacza wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, pojemność  700 ml 
Od dnia modyfikacji tj. od 11.03.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitaltoszek.pl) 
dostępna była zmodyfikowana treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Wykonawca składający ofertę nr 1 nie dołączył zmodyfikowanego formularza cenowego tym samym 
zaoferowany przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań Zamawiającego. Nie można również bez 
udziału Wykonawcy ustalić ceny ww. pozycji. Wobec powyższego oferta podlega odrzuceniu w 
zakresie pakietu II. 
 
Oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BMS” spółka jawna  Z. Bielecki z 
siedzibą w Kwidzynie podlega odrzuceniu w zakresie pakietu II na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp, 
tj.: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: (pkt 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3” (uzasadnienie prawne odrzucenia) 
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: 
Zamawiający dokonał w dniu 11.03.2019 r. modyfikacja zapisów SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 
ustawy Prawo zamówień publicznych. W tej modyfikacji Zamawiający rozszerzył wymagany 
asortyment i  dodał dwie pozycje w formularzu cenowym w zakresie pakietu II a mianowicie:  
Poz.11 - Zmiękczacz automatyczny do wody kompatybilny, dopasowany do oferowanego pieca – 1 szt. 
Parametry zmiękczacza automatycznego: wymiary min. 225mm /min. 435mm /min. 550mm; zapobiega 
osadzaniu się wapnia i kamienia w urządzeniach; regeneracja za pomocą soli niejodowanej tabletkowej; 
regeneracja odbywa się automatycznie w zaprogramowane dni o ustawionej godzinie 
Poz. 12 - Pistolet do mechanicznego natryskiwania oleju na pojemniki – 1 szt. 
Głowica spryskiwacza wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, pojemność  700 ml 
Od dnia modyfikacji tj. od 11.03.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitaltoszek.pl) 
dostępna była zmodyfikowana treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Wykonawca składający ofertę nr 2 nie dołączył zmodyfikowanego formularza cenowego tym samym 
zaoferowany przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań Zamawiającego. Nie można również bez 
udziału Wykonawcy ustalić ceny ww. pozycji. Wobec powyższego oferta podlega odrzuceniu w 
zakresie pakietu II. 
 
Oferta nr 3 złożona przez UNIGASTRO z siedzibą w Wrocławiu podlega odrzuceniu w zakresie 
pakietów II i III na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp, tj.: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: (pkt 2) 
jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 
2 pkt 3” (uzasadnienie prawne odrzucenia) 
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: 
Wykonawca składający ofertę nr 3 złożył formularz Oferta dopiero od strony 3 ww. formularza. Brak w 
ofercie dwóch pierwszych stron zawierających wszystkie oświadczenia. Nie można bez udziału 
Wykonawcy ustalić treści konkretnych oświadczeń woli Wykonawcy jak np. okres związania ofertą, 
podwykonawcy, termin realizacji zamówienia, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego itp. Elementy te stanowią treść oferty i nie można ich 
poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 oraz nie można ich uzupełnić w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. 
Wobec powyższego cała oferta podlega odrzuceniu w zakresie pakietu II i III 
 
Oferta nr 4 złożona przez INVEST HORECA BISTRO MARIUSZ GAJDOS z siedzibą w Nowym 
Sączu podlega odrzuceniu w zakresie pakietu II na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp, tj.: „Zamawiający 
odrzuca ofertę, jeżeli: (pkt 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3” (uzasadnienie prawne odrzucenia) 
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: 
Zamawiający dokonał w dniu 11.03.2019 r. modyfikacja zapisów SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 
ustawy Prawo zamówień publicznych. W tej modyfikacji Zamawiający rozszerzył wymagany 
asortyment i  dodał dwie pozycje w formularzu cenowym w zakresie pakietu II a mianowicie:  
Poz.11 - Zmiękczacz automatyczny do wody kompatybilny, dopasowany do oferowanego pieca – 1 szt. 
Parametry zmiękczacza automatycznego: wymiary min. 225mm /min. 435mm /min. 550mm; zapobiega 
osadzaniu się wapnia i kamienia w urządzeniach; regeneracja za pomocą soli niejodowanej tabletkowej; 
regeneracja odbywa się automatycznie w zaprogramowane dni o ustawionej godzinie 
Poz. 12 - Pistolet do mechanicznego natryskiwania oleju na pojemniki – 1 szt. 
Głowica spryskiwacza wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, pojemność  700 ml 
Od dnia modyfikacji tj. od 11.03.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitaltoszek.pl) 
dostępna była zmodyfikowana treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Wykonawca składający ofertę nr 4 nie dołączył zmodyfikowanego formularza cenowego tym samym 
zaoferowany przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań Zamawiającego. Nie można również bez 
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udziału Wykonawcy ustalić ceny ww. pozycji. Wobec powyższego oferta podlega odrzuceniu w 
zakresie pakietu II. 
 
Oferta nr 6 złożona przez „VICTOREX” Grzegorz Wicher z siedzibą w Mysłowicach podlega 
odrzuceniu w zakresie pakietu II na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp, tj.: „Zamawiający odrzuca 
ofertę, jeżeli: (pkt 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3” (uzasadnienie prawne odrzucenia) 
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: 
Wykonawca składający ofertę nr 6 w specyfikacji technicznej w zakresie pakietu II zaoferował piec 
konwekcyjno-parowy fabrycznie nowy rok produkcji 2018. Zamawiający wymagał pieca fabrycznie 
nowego rok produkcji 2019.  
Zamawiający wymagał min. 7 poziomów czyszczenia do czyszczenia i pielęgnacji bez nadzoru także w 
nocy. Wykonawca w rubryce parametry oferowane wpisał: NIE.  
Zamawiający wymagał pamięci min. 1200 programów gotowania. Wykonawca w rubryce parametry 
oferowane wpisał 1000 programów.  
Zamawiający wymagał generatora pary z automatycznym odkamienianie. Wykonawca w rubryce 
parametry oferowane wpisał: NIE. 
Zamawiający wymagał zintegrowanego, nie wymagającego konserwacji systemu odprowadzania 
tłuszczu, bez filtra. Wykonawca w rubryce parametry oferowane wpisał: NIE. 
Zamawiający wymagał eksploatacja bez instalacji do zmiękczania wody i odkamienianiam. Wykonawca 
w rubryce parametry oferowane wpisał: NIE. 
Zamawiający wymagał osobnych zaworów magnetycznych do wody zwykłej zmiękczonej. Wykonawca 
w rubryce parametry oferowane wpisał: NIE. 
Zamawiający wymagał automatycznego dostosowania do miejsca instalacji. Wykonawca w rubryce 
parametry oferowane wpisał: NIE. 
Zamawiający wymagał drzwi urządzenia z wentylowaną podwójną szybą i wychylaną szybą 
wewnętrzną Wykonawca w rubryce parametry oferowane wpisał z szyba potrójną 
Zamawiający wymagał stelaża ruchomego z podwójnymi rolkami, (odstęp prowadnic 63 mm). 
Wykonawca w rubryce parametry oferowane wpisał tak – 65 mm. 
Zamawiający wymagał wydłużony układ prowadnic odpowiedni dla pojemników GN 1/1, 1/2 2/3, 1/3, 
2/8. Wykonawca w rubryce parametry oferowane wpisał: NIE. 
Zamawiający wymagał max. wysokości najwyższej półki 1,60m Wykonawca w rubryce parametry 
oferowane wpisał: NIE. 
Zamawiający wymagał trybu nagrywania – ustalenie idealnego, sterowanego temperaturą rdzenia 
procesu przyrządzania potraw. Wykonawca w rubryce parametry oferowane wpisał: NIE. 
Zaoferowany piec konwekcyjno-parowy elektryczny nie odpowiada wymogom Zamawiającego. Wobec 
powyższego oferta podlega odrzuceniu w zakresie pakietu II.  
 
W związku z tym Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu II (uzasadnienie prawne 
unieważnienia - art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, tj.: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 
zamówienia, jeżeli: (pkt 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (...)”).  
 
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: 
Wszystkie oferty złożone w niniejszym postępowaniu w zakresie pakietu II podlegają odrzuceniu. Tym 
samym brak jest żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  
 
 

Z poważaniem: 
 

Z-ca Dyrektora 
 ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 

                      inż. Erwin Janysek 
                          

 
 

 


