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dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na podstawie art.  39 i  nast.

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986

ze  zm.),  zwanej  dalej  „uPzp”  na  zakup,  dostawę  wraz  z  instalacją  i  uruchomieniem

Zintegrowanego Systemu Łączności cyfrowo-analogowej dla KPP w Wałczu

        Na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający informuje o:

1)  wykonawcy, którego oferta została odrzucona, powodach odrzucenia oferty (art. 92 ust. 1 pkt 3 uPzp):

W postępowaniu odrzucono ofertę złożoną przez Wykonawcę  RTcom s.c.  Wojciech Kropiewnicki,

Tomasz  Sulima,  Sławomir  Hirny,  Dariusz  Sulima,  ul.  H.  Cegielskiego  1,  75-202  Koszalin

na podstawie art.  89 ust.  1 pkt  2 uPzp,  ponieważ treść oferty nie odpowiada treści  specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie: 

W oświadczeniu  złożonym  przez  Wykonawcę  w  formularzu  oferty  cenowej  w  pkt  2  ppkt  4

Wykonawca zaoferował wykonanie naprawy zaoferowanego sprzętu w terminie 21 dni roboczych

od momentu  zgłoszenia  naprawy,  co jest  niezgodne z  treścią  specyfikacji  istotnych warunków

zamówienia. Na podstawie treści oświadczenia w pkt. 2  ppkt 4 w załączniku nr 1 do specyfikacji

istotnych warunków zamówienia,  tj.  formularza oferty cenowej,  w którym w zgodnie z uwagą

 ***Zamawiający wymagał aby termin nie przekroczył 14 dni roboczych oraz zgodnie z zapisami

załącznika  nr  3  do  wzoru  umowy  (załącznika  nr  5  do  siwz)  p.n.  wymagania  gwarancyjne

i serwisowe, w którym w pkt. 8 Zamawiający wymagał aby termin naprawy nie przekroczył 14 dni

roboczych od momentu zgłoszenia urządzeń do naprawy. 

W związku z powyższym ofertę ww. Wykonawcy należało odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1

pkt 2 uPzp jako niezgodną z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia w powyższym

zakresie.

2)   unieważnieniu  postępowania (art.  92  ust.  1  pkt  7  uPzp)  na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  1  uPzp,

ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

3)  dopuszczeniu do  dynamicznego  systemu  zakupów  (art.  92  ust.  1  pkt  5  uPzp):  Zamawiający

nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.7 ogłoszenia o zamówieniu);

4) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): 

Zamawiający nie stosuje dynamicznego systemu zakupów, ponieważ nie przewiduje udzielenia zamówienia

w trybie określonym w art. 102 uPzp.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


