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UNIA BRACKA Sp. z o.o.
ul. Konstytucji 89
41-906 Bytom
INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY
w zakresie Pakietu nr 4
UNIA BRACKA Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu 41-906, przy ul. Konstytucji 89 z przetargu
nieograniczonego na „Świadczenie usług transportu sanitarnego” o sygn. DZP/40PN/2014

Podstawa Prawna
Działając na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm), Szpital Specjalistyczny w Zabrzu zawiadamia
o odrzuceniu Państwa oferty w zakresie Pakietu nr 4 – z uwagi na fakt, że zaoferowana cena jest
rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia w odniesieniu do Pakietu nr 4

Uzasadnienie
Wykonawca w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w zakresie Pakietu nr 4
zaoferował cenę stanowiącą 47% wartości szacowanej przez Zamawiającego z należytą starannością.
Zgodnie z zapisami SIWZ w cz. XX. Opis sposobu obliczenia ceny tiret 2 „Cena obejmuje
wszystkie koszty związane z realizacją świadczeń łącznie z podatkiem od towarów i usług oraz
kosztami wynagrodzenia personelu, kosztami leków, materiałów i sprzętu medycznego, kosztami
paliwa i eksploatacji pojazdów oraz ubezpieczeń OC i NW, jak również koszt dojazdu i powrotu
pojazdu z siedziby Zamawiającego (tj. Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu) do bazy.”
W dniu 09.01.2015 Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień ceny zaoferowanej w
zakresie Pakietu nr 4 o treści: „(…) celem ustalenia, czy Państwa oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku pozycja 907, z późn. zm.), Zamawiający
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość ceny.
Wykonawca zobowiązany jest do wyjaśnienia powodów zaoferowania danej ceny oraz wskazania
stanu faktycznego uwzględniającego np.: oszczędne metody wykonania zamówienia, wybrane
rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla
Wykonawcy. Tym samym Zamawiający prosi o przedłożenie stosownych wyjaśnień i dowodów w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.01.2015 do godz. 10:30.”
Jednocześnie Zamawiający poinformował Wykonawcę w treści wezwania, że zgodnie z art. 90 ust. 2
obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Ponadto
Zamawiający poinformował Wykonawcę, że zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy, Zamawiający odrzuca
ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z
dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
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Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie oświadczył, „(…) że oferowana przez nas cena wykonania
usługi uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem transportu. Informujemy jednocześnie, że
szczegółowy opis kalkulacji ceny ofertowej stanowi tajemnicę w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (…) Informujemy jednocześnie, że skalkulowana cena nie dotyczy
pojedynczych wyjazdów, a kompleksowej obsługi kilku Zamawiających, co sprawia, że
wykorzystywany środek transportu jest „w ruchu”, a za punkt początkowy i końcowy dla danego
transportu nie jest uznawana jedynie baza Wykonawcy. Biorąc pod uwagę powyższe informacje,
oferowana cena nie jest skalkulowana poniżej kosztów, co za tym idzie nie może zostać uznana za cenę
dumpingową”
Po analizie pełnej treści odpowiedzi na wezwanie Zamawiający uznaje, że wyjaśnienia złożone
przez Wykonawcę nie są wystarczające dla uznania, że złożona przez niego oferta nie zawiera
rażąco niskiej ceny.
Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 11 lipca 2012 r. KIO 1363/12 „Zamawiający ma obowiązek ocenić
wyjaśnienia w kontekście całego przedmiotu zamówienia i tym samym przedmiotu oferty. Wykonawca
ma natomiast obowiązek przedstawić wyjaśnienia przekonujące i rzeczowe co do pełnego zakresu
wyceny oferty. Wykonawca powinien przedstawić także dowody na poparcie swoich twierdzeń, gdyż to
po stronie wykonawcy spoczywa ciężar dowodu, że cena oferty nie jest rażąco niska.” Ponadto,
zgodnie z Prawo zamówień publicznych. Komentarz (Stefan Babiarz, Zbigniew Czarnik, Paweł
Janda,...2013) „Zamawiający ma obowiązek dokonania krytycznej oceny przedłożonych wyjaśnień, a
to oznacza, że musi dokonać ich oceny merytorycznej z punktu widzenia zawartych w nich odpowiedzi
na postawione przez siebie żądania. A zatem, przyjmując wyjaśnienia, które są niepełne lub niejasne
albo nie na temat, dopuszcza się naruszenia art. 90 ust. 3. W przypadku gdy wyjaśnienia wykonawcy
nie wskazują na indywidualne, dostępne wyłącznie tylko temu wykonawcy uwarunkowania
uzasadniające wysokość zaoferowanej ceny, należy uznać, że wyjaśnienia spełniające wymagania
przepisów komentowanej ustawy w ogóle nie zostały złożone. Przesłanka odrzucenia oferty, o której
mowa w art. 90 ust. 3, ma niezależny charakter od przesłanki z art. 89 ust. 1 pkt 4.”
W związku z powyższym Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących
ceny oferowanej w zakresie Pakietu nr 4 w odniesieniu do rażąco niskiej ceny, tym samym oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 90 ust. 3 Ustawy pzp w zakresie Pakietu nr 4.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI
(środki ochrony prawnej) ustawy Prawo zamówień publicznych art. 179 i następne.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji
o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 27 ust. 2 tj. jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Do wiadomości:
Wszyscy wykonawcy
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