w
Sułęcin, dnia 05.09.2019 r.

INFORMACJA O ODRZUCENIU

OFERTY

POSTĘPOWANIA

I

ł

UNIEWAŻNIEN IU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

trybie

przetargu

nieograniczonego na:

„Dostawa używanego samochodu ciężarowego (nie starszego niż: rok prod. 2010)

z zabudową bramową

do obsługi kontenerów

gruzowych typu „mulda” o pojemności od 2 m”

do 12 m* dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w

Sulęcinie”.

Zamawiający na podstawie art. 92 ust.

1

pkt. 3 i pkt. 7 oraz art. 93 ust. 3 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zawiadamia
o odrzuceniu ofert oraz

unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego „Dostawa używanego samochodu ciężarowego

(nie

starszego niż: rok

prod. 2010) z zabudową bramową do obsługi kontenerów gruzowych typu „mulda” o pojemności

od 2 m' do 12 m” dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Sulęcinie”.

1. ODRZUCENIE OFERTY

I. W

przedmiotowym postępowaniu odrzucona zostaje oferta nr

1

złożona przez Wykonawcę

PPHU Górecki Paweł Górecki, Królewiec 100, 26-212 Smyków.

Odrzucenie oferty następuje na podstawie art. 89 ust.

1

pkt 2 w/w ustawy tj. jej treść nie odpowiada

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
-

Zamawiający umieścił w załączniku nr

1

do SIWZ

—

Formularz Ofertowy następujący

dołączyć do oferty kserokopie wszelkiej dokumentacji
potwierdzającej dane pojazdu — w szczególności kserokopię dowodu rejestracyjnego i karty
odrzucenie oferty jako
pojazdu. Brak dołączenia ww. dokumentów spowoduje
nieodpowiadającej treści SIWZ”.
zapis:

„Wykonawca

winien

W/w

Wykonawca nie spełnił tego obowiązku i nie dołączył żadnej dokumentacji
potwierdzającej dane pojazdu — w szczególności kserokopię dowodu rejestracyjnego i karty

pojazdu.

- Brak

wypełnionego pola VIN w załączniku nr

1

do SIWZ

- Formularz

Ofertowy

do

SIWZ — Formularz
Wykonawca na własną rękę dokonał modyfikacji w załączniku nr
Ofertowy, zmieniając jednostkę mocy silnika z KW na KM. Zantawiający żądał podania
jednostki mocy silnika w KW.
-

II. W

przedmiotowym postępowaniu odrzucona zostaje oferta nr 2 złożona” przez Wykonawcę
MERCEDES

MARTRUCK

POJAZDY

SPECJALNE

odpowiedzialnością, ul. Ks. J. Londzina 47, 43-382 Bielsko

Spółka z
—

ograniczoną

Biała.

Odrzucenie oferty następuje na podstawie art. 89 ust. I pkt 2 w/w ustawy tj. jej treść nie odpowiada
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający w SIWZ w Rozdziale 3 umieścił Opis przedmiotu zamówienia: w OPISIE
PODWOZIA
pkt. 3 podał: „Moc silnika max 280 KM”. Wykonawca w formularzu
ofertowym wpisał moc silnika 213 kW co daje równowartość 289,60 KM w związku z czym
przekracza maksymalną moc jaką Zamawiający wskazał w SIWZ.

w

2. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający informuje, że w/w postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93
ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986)

tj.

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej
oferty niepodlegającej odrzuceniu (...).”
W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie tj. do dnia 28.08.2019 r.
godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty od następujących Wykonawców:
1.

PPHU Górecki Paweł Górecki, Królewiec 100, 26-212 Smyków

2.

MERCEDES MARTRUCK POJAZDY SPECJALNE Spółka
ograniczoną
odpowiedzialnością, ul. Ks. J. Londzina 47, 43-382 Bielsko — Biała

z

oferty te zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (uzasadnienia
odrzucenia ofert zamieszczono powyżej), dlatego postanowi

mar
Otrzymują:
1.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

2. Strona internetowa.
3. a/a.

fnż. Dariuss/

Kiepura

