
Szczecin, dnia 31.12.2019 r.
ZZ-2380-114/19

informacja na stronę internetową

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  i  dostawę  materiałów  eksploatacyjnych  (tonerów,

bębnów)  oraz  części  i  akcesoriów  (zespołów  grzewczych  fuserów)  do  sprzętu  biurowego

i informatycznego 

Dotyczy części (zadania) nr 10

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

1)  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofert  (art. 92 ust. 1 pkt 3

uPzp):

1.1) W postępowaniu  odrzucono  ofertę  wykonawcy  GOLDEN LINE Sp.  z  o.o.,  ul.  Krakowska  150,

 35-506 Rzeszów na podstawie  art.  89 ust.  1 pkt  2 uPzp, ponieważ jej  treść nie  odpowiada treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:  

Wykonawca złożył w zmianie do oferty załącznik nr 4.10 do siwz, tj. Formularz Kalkulacji Cenowej

dla Zadania nr 10, w którym w pozycji nr 52 w kolumnie Cena jednostkowa brutto podał dwie ceny,

tj. 17,22 zł oraz 24,11 zł dla tonera. Zgodnie ze treścią formularza kalkulacji cenowej Wykonawca miał

podać jedną cenę dla tej pozycji. Powyższego błędu nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2

uPzp, ponieważ Zamawiający nie jest w stanie ustalić, która cena jest prawidłową dla tej pozycji.

Zaproponowanie przez Wykonawcę dwóch cen jednostkowych w pozycji nr 52 jest niezgodne z treścią

siwz.  Zamawiający  wymagał  zgodnie  z  siwz  zaoferowania  ceny  jednostkowej  bez  możliwości

oferowania cen wariantowych. 

W związku z powyższym Zamawiający nie jest w stanie ustalić, która cena jednostkowa w pozycji  

nr 52 formularza kalkulacji cenowej jest właściwa. 

Ze  względu  na  powyższy  nieusuwalny błąd  Zamawiający  nie  jest  również  w  stanie  określić

prawidłowej wartości oferty cenowej dla Zadania nr 10. 

W związku z powyższym na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu

jako niezgodna z  treścią  specyfikacji  istotnych warunków zamówienia  w przedstawionym zakresie

i nie można jej poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 uPzp.

1.2) W  postępowaniu  odrzucono  ofertę  wykonawcy  NIXON  Piotr  Żak,  ul.  gen.  Tadeusza  Bora-

Komorowskiego 41/1, 66-400 Gorzów Wlkp. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp, ponieważ jej treść

nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:  

Wykonawca w swojej ofercie zaoferował materiały równoważne (zamienniki) pod marką JJK TONER.

Zamawiający w toku badania i  oceny oferty zweryfikował,  iż  producentem zaoferowanych tonerów



jest firma JJK Toner Spółka z o.o. z Witnicy. Na swojej stronie internetowej producent ten deklaruje:

„Firma JJK Toner produkuje regenerowane kartridże do wielu typów drukarek laserowych. W procesie

produkcyjnym  korzystamy  z  najlepszych  jakościowo  komponentów  nigdy  nie  łamiących  praw

patentowych.  Istnieje  także  możliwość  zastosowania  komponentów  wskazanych  przez  klienta”.

W związku z faktem, iż Zamawiający za materiały równoważne uznaje  produkty nie regenerowane

w ogóle, nie poddane procesowi ponownego napełnienia ani wymiany jakichkolwiek elementów

oferta  Wykonawcy  jest  niezgodna  z  wymaganiami  określonymi  w  załączniku  nr  6  do  specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedstawionym powyżej zakresie i  nie można jej

poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 uPzp.

W  związku  z  faktem,  iż  Wykonawca  zaoferował  materiały  równoważne  (zamienniki)  pod  marką

JJK Toner,  Zamawiający  w toku  badania  i  oceny  oferty  nie  był  w  stanie  w całości  zweryfikować

ich jakości i zgodności z wymaganiami postawionymi w siwz ze względu na brak ogólnie dostępnych

specyfikacji  technicznych,  opisów  jakościowych  bądź  jakichkolwiek  innych  dokumentów

potwierdzających  ich  jakość  i  zgodność  z  wymaganiami.  Jako,  że  zgodnie  z  art.  30  ust.  5  uPzp

to  po  stronie  Wykonawcy  leży  obowiązek  wykazania,  iż  zaproponowane  przez  niego  rozwiązania

równoważne spełniają wymagania postawione w siwz i takie przygotowanie oferty aby Zamawiający

nie miał  żadnych wątpliwości,  że  zaproponowane rozwiązania  równoważne spełniają  te  wymagania.

Wykonawca  w  swojej  ofercie  nie  zawarł  powyższych  informacji,  oferty  Wykonawcy  nie  można

uzupełnić w powyższym zakresie, ponieważ uzupełnienie takie stanowiłoby istotną zmianę treści oferty

Wykonawcy i byłoby naruszeniem zasady równego traktowania Wykonawców.

1.3)  odrzuceniu  oferty  Wykonawcy  HAPRINT TONERY S.C.  Skowroński  Przemysław,  Werkowski

Maciej, Ustowo 40M/14, 70-001 Ustowo, ul. Cukrowa 16, 71-004 Szczecin na podstawie art. 89 ust. 1

pkt.  7a  uPzp,  ponieważ  wykonawca  nie  wyraził  zgody,  o  której  mowa  w  art.  85  ust.  2  uPzp,

na przedłużenie terminu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:  

Zamawiający pismem z dnia 18.12.2019 r. zwrócił się do Wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody

na przedłużenie terminu związania ofertą o 45 dni w zakresie części 10.

Wykonawca w dniu 18.12.2019 r.  przesłał e-mail,  który zawierał  w swojej  treści  jedynie informację

o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

Wykonawca nie zachował formy pisemnej oświadczenia woli i nie złożył podpisu osoby upoważnionej

do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy pod oświadczeniem przesłanym drogą mailową w dniu

18.12.2019  r.  Zdaniem  Zamawiającego  takie  oświadczenie  jest  wadliwe  (brak  podpisu  osoby

upoważnionej) i nie może zostać uznane przez Zamawiającego za skuteczną czynność wyrażenia zgody

przez wykonawcę na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca nie wskazał też w przesłanej

wiadomości jakiej części dotyczy zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą. 



Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 6 lutego 2017 r. (sygn. akt KIO 151/17) zgoda

nie może być dorozumiana,  chociażby ze względu na zasadę pisemności postępowania (art.  9 ust.  1

ustawy Pzp), dlatego nawet inne czynności wskazujące na wolę przedłużenia terminu związania ofertą

nie zastępują oświadczenia woli, które powinno być utrwalone na piśmie. 

Wobec  powyższego  obowiązek  odrzucenia  oferty  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  7a  ustawy  Pzp

aktualizuje się, w sytuacji w której na wezwanie zamawiającego do przedłużenia terminu związania ofertą

wykonawca takiej zgody nie wyrazi.

W związku z powyższym ofertę wykonawcy w zakresie części 10 należało odrzucić na podstawie art. 89

ust. 1 pkt. 7a uPzp zgodnie z powyższym uzasadnieniem.

1.4)  odrzuceniu oferty Wykonawcy  TONERICO  Dariusz Błachut,  Oś. Na Stoku 14/30,  25-437 Kielce

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a uPzp, ponieważ wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85

ust. 2 uPzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:  

Zamawiający pismem z dnia 18.12.2019 r. zwrócił się do wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody

na przedłużenie terminu związania ofertą o 45 dni w zakresie części 10.

Wykonawca nie  odpowiedział  na wniosek Zamawiającego przed upływem terminu związania  ofertą,

tj. do dnia 24.12.2019 r. włącznie. Brak odpowiedzi wykonawcy jest równoznaczny z nie wyrażeniem

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 45 dni.

Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 6 lutego 2017 r. (sygn. akt KIO 151/17) obowiązek

odrzucenia oferty na podstawie art.  89 ust.  1 pkt 7a ustawy Pzp aktualizuje się, w sytuacji w której

na  wezwanie  zamawiającego  do  przedłużenia  terminu  związania  ofertą  wykonawca  takiej  zgody

nie wyrazi. Zgoda nie może być dorozumiana, chociażby ze względu na zasadę pisemności postępowania

(art.  9  ust.  1  ustawy Pzp),  dlatego  nawet  inne  czynności  wskazujące  na  wolę  przedłużenia  terminu

związania ofertą nie zastępują oświadczenia woli, które powinno być utrwalone na piśmie.

Izba podkreśliła też, że skutek w postaci odrzucenia oferty nie jest związany z brakiem związania ofertą,

ale z niewyrażeniem zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na warunkach, o których mowa

w art. 85 ust. 2 uPzp. Jeśli do tego czasu wykonawca nie podjął czynności na wezwanie zamawiającego,

to  należy  przyjąć,  wobec  braku  zgody  (czynności  pozytywnej),  że  zgody  tej  nie  udziela.  

Wnioskowanie a contrario pozwala na stwierdzenie, że skoro wykonawca nie przedłużył na wezwanie

terminu związania ofertą na warunkach wskazanych przez zamawiającego, to oznacza to, że nie wyraził

takiej zgody.

W związku z powyższym ofertę wykonawcy w zakresie części 10 należało odrzucić na podstawie art. 89

ust. 1 pkt. 7a uPzp zgodnie z powyższym uzasadnieniem.

2)  unieważnieniu postępowania w zakresie części (zadania) nr 10  (art. 92 ust. 1 pkt 7 uPzp) na podstawie

art. 93 ust. 1 pkt 4 uPzp, ponieważ cena trzech kolejnych ofert Wykonawców:

-  LASER 1 s.c. Jerzy Osieja,  Zdzisław Suchodolski,  ul.  Warszawska 31/33,  25-518 Kielce wynosi

249 076,23 zł brutto;



- World Trade Technology Polska Sp. z o.o., Janowice 387, 32-020 Wieliczka wynosi 301 325,54 zł

brutto;

-  REGENA Jerzy Kukla, Koszewnica 38B, 08-130 Kotuń po poprawieniu omyłek na podstawie art. 87

ust. 2 pkt.2 uPzp wynosi 309 039,96 zł brutto;

i przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego

dla  części  (zadania)  nr  10  w  wysokości  240  000,00  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 1.7 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.


