
Ogłoszenie nr 510027157-N-2019 z dnia 12-02-2019 r.

Komenda Wojewódzka Policji: Naprawa, kalibracja (adiustacja), wzorcowanie lub zlecenie
wykonania wzorcowania uprawnionym podmiotom dla urządzeń dokonujących pomiaru
zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu będących w użytkowaniu jednostek Policji

województwa zachodniopomorskiego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 502812-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 81090304000000, ul.
Małopolska  47, 70-515  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8211479,
e-mail zzp@sc.policja.gov.pl, faks 91 8211477.
Adres strony internetowej (url): http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/zamowienia-
publiczne/ogloszenia-przetargow/3523,tabela-ogloszen.html

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Naprawa, kalibracja (adiustacja), wzorcowanie lub zlecenie wykonania wzorcowania
uprawnionym podmiotom dla urządzeń dokonujących pomiaru zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu będących w użytkowaniu jednostek Policji województwa
zachodniopomorskiego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZZ-2380-2/19
II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa, kalibracja (adiustacja), wzorcowanie lub zlecenie
wykonania wzorcowania uprawnionym podmiotom dla urządzeń dokonujących pomiaru
zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu będących w użytkowaniu jednostek Policji
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: naprawa, kalibracja (adiustacja), wzorcowanie
lub zlecenie wykonania wzorcowania uprawnionym
podmiotom dla urządzeń dokonujących pomiaru
zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu będących
w użytkowaniu jednostek Policji województwa
zachodniopomorskiego. Alkotet Drager 7410

województwa zachodniopomorskiego. Alkotest Drager 7410- sztuk 83, Analizator Lion SD 400-
sztuk 38. Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części: - cześć 1 – Alkotest Drager 7410 -
cześć 2 – https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cd59b... 4 z 15
2019-01-11, 12:45 Analizator Lion SD 400 II.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 50413000-3

Dodatkowe kody CPV: 50433000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 92 ust. 1 uPzp Zamawiający informuje o: 1) unieważnieniu czynności
rozstrzygnięcia i wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 22.01.2019r. 2) odrzuceniu oferty
złożonej w części I przez Wykonawcę LabStand Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe,
Małgorzata Bebejewska, ul. Grunwaldzka 114 60-308 Poznań, w części II przez Wykonawcę
Alkolab, Krzysztof Bogdanowicz, ul. Tenisowa 3/2, 80-180 Gdańsk na podstawie art. 89 ust. 1 pkt
1,2 i 8 Uzasadnienie: W złożonej ofercie Wykonawcy nie podpisali formularzy kalkulacji cenowej.
Zgodnie z rozdz.VI część A ust. 2 siwz Zamawiający wymagał, aby Wykonawca dołączył do
oferty wypełniony i podpisany oryginał formularza kalkulacji cenowej na daną część. Wykonawca
dołączył ww. formularz, ale nie podpisał go. Stosownie do art. 18a pkt 4 uPzp oferty i wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a uPzp składa się: pod rygorem nieważności w formie
pisemnej albo - za zgodą zamawiającego – w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Chociaż uPzp nie
definiuje pojęcia pisemności, ale posiłkując się art. 14 uPzp, konieczne jest odniesienie się w tej
mierze do przepisów Kodeksu cywilnego. Podpis w rozumieniu art. 78 kc nie musi być czytelny
(wyrok NSA w Warszawie z 10 listopada 2006 r., sygn. akt II FSK 1144/05). Zgodnie z treścią
tego przepisu w celu zachowania odpowiedniej formy oferty, konieczne jest złożenie przez
wykonawcę własnoręcznego podpisu pod treścią dokumentu obejmującego treść oświadczenia
woli. Poprzez złożenie podpisu na dokumencie obejmującym oświadczenie woli podpisujący
wyraża wolę wywołania określonych skutków prawnych. Ponadto podpis wskazuje, że dokument
nie jest projektowaną, lecz ostateczną wersją określonego oświadczenia, a także, że jest ono
zupełne i pochodzi od podpisanej na nim osoby. Brak zachowania formy pisemnej zastrzeżonej
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CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: naprawa, kalibracja (adiustacja), wzorcowanie
lub zlecenie wykonania wzorcowania uprawnionym
podmiotom dla urządzeń dokonujących pomiaru
zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu będących
w użytkowaniu jednostek Policji województwa
zachodniopomorskiego, Analizator Lion Sd 400

pod rygorem nieważności nie może być w żaden sposób konwalidowany. Zgodnie z art. 66 § 1 kc
oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeśli zawiera istotne
postanowienia tej umowy. Do istotnych elementów umowy należy natomiast zaliczyć m.in.
wynagrodzenie – tj. ceny jednostkowe oferty zawarte w formularzu kalkulacji cenowej.
Ustawodawca nakazuje również odrzucić ofertę, o której nieważności stanowią odrębne przepisy
(art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp). Należy zatem stwierdzić, że art. 73 § 1 kc w zw. z ww. art. 18 pkt
4 przepisów przejściowych, stanowi podstawę prawną dla oceny oferty i uznania jej za nieważną,
co z kolei przesądza o konieczności jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
Uzasadnienie prawne : Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 8 uPzp – Zamawiający odrzuca ofertę,
jeżeli jest niezgodna z ustawą, jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i nie można jej poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp. , oraz jest nieważna
na podstawie odrębnych przepisów. 3) unieważnieniu postępowania (art. 92 ust. 1 pkt 7 uPzp) na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w
części I, II. W postępowaniu jedyna złożona oferta na część I, II została odrzucona.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 92 ust. 1 uPzp Zamawiający informuje o: 1) unieważnieniu czynności
rozstrzygnięcia i wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 22.01.2019r. 2) odrzuceniu oferty
złożonej w części I przez Wykonawcę LabStand Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe,
Małgorzata Bebejewska, ul. Grunwaldzka 114 60-308 Poznań, w części II przez Wykonawcę
Alkolab, Krzysztof Bogdanowicz, ul. Tenisowa 3/2, 80-180 Gdańsk na podstawie art. 89 ust. 1 pkt
1,2 i 8 Uzasadnienie: W złożonej ofercie Wykonawcy nie podpisali formularzy kalkulacji cenowej.
Zgodnie z rozdz.VI część A ust. 2 siwz Zamawiający wymagał, aby Wykonawca dołączył do
oferty wypełniony i podpisany oryginał formularza kalkulacji cenowej na daną część. Wykonawca
dołączył ww. formularz, ale nie podpisał go. Stosownie do art. 18a pkt 4 uPzp oferty i wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a uPzp składa się: pod rygorem nieważności w formie
pisemnej albo - za zgodą zamawiającego – w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Chociaż uPzp nie
definiuje pojęcia pisemności, ale posiłkując się art. 14 uPzp, konieczne jest odniesienie się w tej
mierze do przepisów Kodeksu cywilnego. Podpis w rozumieniu art. 78 kc nie musi być czytelny
(wyrok NSA w Warszawie z 10 listopada 2006 r., sygn. akt II FSK 1144/05). Zgodnie z treścią
tego przepisu w celu zachowania odpowiedniej formy oferty, konieczne jest złożenie przez
wykonawcę własnoręcznego podpisu pod treścią dokumentu obejmującego treść oświadczenia
woli. Poprzez złożenie podpisu na dokumencie obejmującym oświadczenie woli podpisujący
wyraża wolę wywołania określonych skutków prawnych. Ponadto podpis wskazuje, że dokument
nie jest projektowaną, lecz ostateczną wersją określonego oświadczenia, a także, że jest ono
zupełne i pochodzi od podpisanej na nim osoby. Brak zachowania formy pisemnej zastrzeżonej
pod rygorem nieważności nie może być w żaden sposób konwalidowany. Zgodnie z art. 66 § 1 kc
oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeśli zawiera istotne
postanowienia tej umowy. Do istotnych elementów umowy należy natomiast zaliczyć m.in.
wynagrodzenie – tj. ceny jednostkowe oferty zawarte w formularzu kalkulacji cenowej.
Ustawodawca nakazuje również odrzucić ofertę, o której nieważności stanowią odrębne przepisy
(art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp). Należy zatem stwierdzić, że art. 73 § 1 kc w zw. z ww. art. 18 pkt
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4 przepisów przejściowych, stanowi podstawę prawną dla oceny oferty i uznania jej za nieważną,
co z kolei przesądza o konieczności jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
Uzasadnienie prawne : Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 8 uPzp – Zamawiający odrzuca ofertę,
jeżeli jest niezgodna z ustawą, jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i nie można jej poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp. , oraz jest nieważna
na podstawie odrębnych przepisów. 3) unieważnieniu postępowania (art. 92 ust. 1 pkt 7 uPzp) na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w
części I, II. W postępowaniu jedyna złożona oferta na część I, II została odrzucona.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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