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ZZ-2380-127/16

informacja na stronę internetową/tablicę ogłoszeń

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

w związku z art.  6a ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U.

z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „uPzp” na dostawy fabrycznie nowych szaf metalowych -

wyposażenia kwaterunkowego.                           

Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 uPzp  Zamawiający zawiadamia, że  poprawił w Państwa ofercie

oczywistą  omyłkę  rachunkową  w  dokumencie  „Formularz  kalkulacji  cenowej”  na  stronie  5  oferty

polegającą  na  nieprawidłowym  obliczeniu  iloczynu  ilości  i  ceny  jednostkowej  brutto

w pozycji  1 „szafa metalowa mała z 1 sk.”  w kolumnie 5 tabeli   jest  wartość 18 511,50  a winna być

21 156,00. W konsekwencji powyższego:

-  w  dokumencie  „formularz  kalkulacji  cenowej”  w  wierszu  „RAZEM”  –  zmienia  się  wartość  brutto

 z kwoty 21 586,50 na kwotę 24 231,00;

- w dokumencie „oferta cenowa“ na stronie 1 oferty w pkt 2 ppkt 1) zmienia się cena Państwa oferty z kwoty

21 586,50  zł na kwotę 24 231,00 .

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający informuje o:

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

najkorzystniejszej  oferty  lub  oferta  z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  którą  Zamawiający  zamierza

przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia,  a  Zamawiający  nie  zwiększy  tej  kwoty  do  ceny

najkorzystniejszej oferty. Zamawiający przeznaczył kwotę  14 900,00 zł, a cena najkorzystniejszej złożonej

oferty wynosi 24 231,00 zł;

2)  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);

3) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): Zamawiający nie ustanowił

dynamicznego systemu zakupów, ponieważ procedura dotyczy pojedynczego postępowania, które zakończy

się  jedną dostawą. Zamawiający    nie  przewiduje  późniejszych zamówień,  ponadto Zamawiający  ma w

zamiarze zakupić asortyment jednego rodzaju - szafy metalowe. Zgodnie z art. 102 pkt 1a – Dynamiczny

system zakupów może zostać podzielny na kategorie dostaw, usług lub robót budowlanych, zdefiniowane na

podstawie  CECH  zamówień,   które  będą  udzielane  w  ramach  danej  kategorii.  Cechy  te  mogą,  w



szczególności,  dotyczyć  dopuszczalnej  wielkości  PÓŹNIEJSZYCH ZAMÓWIEŃ,  na  którym  późniejsze

zamówienia będą realizowane. 
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