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informacja na stronę internetową

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

Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.),  zwanej  dalej  „uPzp”

na  „dostawa  fabrycznie  nowego  oznakowanego  pojazdu  terenowego  oraz  skuterów  wodnych

dla KWP w Szczecinie”

dotyczy:  części II – Dostawa fabrycznie nowych skuterów wodnych (2szt) z przyczepą transportową (1szt) dla

KWP w Szczecinie 

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

1)  odrzuceniu oferty złożonej przez Wykonawcę GRIFFIN GROUP S.A. MARINE Sp. k.,ul. Dębogórska 20

71-717 Szczecin na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp. 

Uzasadnienie: 

Zamawiający w piśmie z dnia 09.07.2019 r., na podstawie art. 26 ust. 3 uPzp wezwał Wykonawcę  GRIFFIN

GROUP S.A.  MARINE  Sp.  k.,  ul.  Dębogórska  20,  71-717  Szczecin  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących

zaoferowanych  skuterów  wodnych  marki  Yamaha  model  EX  1015C-T  wyprodukowanych  w  roku  2018

w następującym zakresie:

w  jaki  sposób  Wykonawca  zamierza  dostosować  przedmiot zamówienia  do  spełnienia  wymagań  określonych

w zał.  4.3  -  opis  przedmiotu  zamówienia,  w rozdziale  IV (wymagania  techniczne)  w pkt.  5.2  ,5.5 i  6.4

 oraz  pkt.  7.1,  w  którym  Zamawiający  wymagał  kierowania  skuterem  wodnym  za  pomocą  kierownicy

wyposażonej w manetkę i dźwignie do rozpędzania i hamowania.

Zgodnie  z  dostępną  specyfikacją  producenta  w  oficjalnych  katalogach  i  na  stronach  internetowych,

nie posiadają one biegu wstecznego, lusterek wstecznych oraz stopnia do wchodzenia z tyłu. 

W  odpowiedzi  Wykonawca  wyjaśnił,  że  producent  skutera  Yamaha  EX  1015C-T  przewidział  możliwość

modyfikacji  skutera  do  wersji  modelowej  EX  Sport  poprzez  pozostawienie  miejsc  montażowych  w  celu

zastosowania  fabrycznych  pakietów  doposażenia  o  lusterka,  stopień  do  wchodzenia  oraz  bieg  wsteczny.  

I  właśnie  poprzez  zamontowanie  takich  pakietów oferowany  skuter  będzie  charakteryzował  się  parametrami

takimi jak model Yamaha EX Sport, czyli będzie spełniał wymagania określone w zał. 4.3. 

W  swojej  odpowiedzi  Wykonawca  nie  odniósł  się  do  kwestii  możliwości  kierowania  skuterem  wodnym

za pomocą kierownicy wyposażonej w manetkę i dźwignię do rozpędzania i hamowania, do wyjaśnienia której

został wezwany przez Zamawiającego

Ponadto  z  pozyskanych  przez  Zamawiającego  informacji  katalogowych  producenta  (specyfikacji

technicznej)  brak  jest  informacji  o  wyposażeniu  kierownicy  zaoferowanego  skutera  Yamaha  EX1015C-T

po modyfikacjach do wersji EX Sport, w manetkę i dźwignię do rozpędzania i hamowania.

W  związku  z  powyższym  oferta  Wykonawcy  została  odrzucona  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  uPzp,

gdyż  jej  treść  nie  odpowiada  treści  załącznika  nr  4.3  –  opis  przedmiotu  zamówienia  ,  w  rozdziale  IV



(wymagania techniczne) pkt. 7.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie  sterowania skuterem

wodnym za pomocą kierownicy wyposażonej w manetkę i dźwignie do rozpędzania i hamowania.

2)  unieważnieniu postępowania (art. 92 ust. 1 pkt 7 uPzp) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 uPzp, ponieważ cena

kolejnej  oferty  Wykonawcy  MOTO46  Sp.  z  o.o., ul.  Kurza  4,  70-795  Szczecin  wynosi  104  900,00  zł

i  przewyższa  kwotę  jaką  Zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia  publicznego

w wysokości 101 279,00 zł, a Zamawiający nie zwiększy tej kwoty do najkorzystniejszej oferty.

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

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.3 ogłoszenia o zamówieniu);

4) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp):  Przepisy określone w art. 102

ustawy Pzp nie mają zastosowania.

wyk. w 1 egz.
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