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Dotyczy: Postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na dostawę 
ogumienia letniego i całorocznego do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie

Zamawiający zawiadamia, iż  ww. postępowaniu wpłynęły 4 oferty i wszystkie oferty 
zostały odrzucone:

1.   oferta firmy PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Sp. j., ul. Krucza 2, 05-420 Józefów 
k/Otwocka  została odrzucona na  podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2), gdyż jej treść nie 
odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.   Wykonawca w 
formularzu kalkulacji cenowej w dziale:
a)  „ogumienie letnie”:

-   w poz.  9 zaoferował  oponę o modelu MP 44, która nie występuje  z podanymi 
indeksami,
- w poz. 12 zaoferował oponę Diplomat MS, która jest oponą zimową,
- w poz. 24 – Wykonawca wpisał model opony Goodyear - „Marth”, a powinno być 
„Cargo Maraton”, ponadto opona ta nie występuje z indeksem nośności 107,
-  w  poz.  39,  zaoferował  oponę  Pirelli  Diablo  Strada  z  indeksem  63P  natomiast 
Zamawiający wymagał indeksu nośności 62. Ponadto ustalono, że opona wskazana 
przez Wykonawcę nie występuję.
b) „ogumienie całoroczne”
-  w  poz.  2  zaoferował  oponę  Infinity  LMC3,  która  nie  występuje  w  podanym 
rozmiarze z indeksem prędkości „Q,
- w poz. 3 zaoferował oponę Sava Intensa SUV, która jest oponą stricte letnią, nie 
stwierdzono  na  jej  bokach  oznaczenia  „M+S”  lub  „ikony  śnieżynki”,  które  by 
kwalifikowało oponę jako całoroczną,

2.  oferta  firmy  MOTO  BUDREX  Spółka  z  o.o.,  ul.  Grunwaldzka  291, 
85-438 Bydgoszcz została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2), gdyż jej treść 
nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w 
formularzu kalkulacji  cenowej w dziale: „ogumienie letnie” w poz. 39 zaoferował 
oponę, która nie występuje. 

3.  oferta  firmy  RENOMA  Szczecińska  Grupa  Usługowa  Sławomir  Strzępka, 
ul. Tarnobrzeska 4, 71-034 Szczecin została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 
2), gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Wykonawca w formularzu kalkulacji cenowej w dziale: „ogumienie letnie”: w poz. 
12 wskazał model „ContiEcoContact EP” z indeksem”88H”, a ta opona występuje z 
indeksem „88T”, natomiast z indeksem 88H występuje model „ ContiEcoContact 5”

4.  oferta firmy  STANFEX Sp. j.  Stanisław i Feliks Gołębiewscy, ul. Słowiańska 11c, 
75-846 Koszalin została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2), gdyż jej treść nie 
odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Wykonawca w  
formularzu kalkulacji cenowej w dziale:
a) „ogumienie letnie” 

-  w poz.  4  zaoferował  model  opony I  -111A, który nie  występuje  z  indeksem 
prędkości K
- w poz. 23 zaoferował oponę Michelin o modelu TransPro, natomiast TransPro jest 
modelem firmy Kleber,



- w poz. 24 zaoferował oponę Sava Trenta, która w podanym przez Wykonawce 
rozmiarze nie występuje w indeksie prędkości „T”
w poz.  26 zaoferował oponę Sava Trenta,  która w podanym przez Wykonawce 
rozmiarze nie występuje w indeksie prędkości „R”
w  poz.  39   zaoferował  oponę  DunlopGT-501  ArrowMax,  która  w  podanym 
rozmiarze i indeksach nie występuje,

b) „ogumienie całoroczne”
w  poz.3  i  4  zaoferował  oponę  stricte  letnią,  nie  stwierdza  się  na  jej  bokach 
oznaczenia  „M+S”  lub  „ikony  śnieżynki”,  które  by  kwalifikowało  oponę  jako 
całoroczną.

Zamawiający  zawiadamia,  że  na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  1)  unieważnił 
przedmiotowe postępowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Wyk. K.O. 


