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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 2015 r. poz. 2164 ze

zm.), zwanej dalej „uPzp” na sukcesywne dostawy ogumienia letniego, zimowego i całorocznego

do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie w  podziale na 2 części

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

w zakresie części 1 - dostawy ogumienia letniego  do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie

1) odrzuceniu następujących ofert (art. 92 ust. 1 pkt 3 uPzp):

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz adres wykonawcy

Uzasadnienie

2 Moto Budrex Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 291
85-438 Bydgoszcz
faks: 52 32 30 850
e-mail:
ppawelczak@motobudrex.pl

Uzasadnienie faktyczne :

Wykonawca w formularzu kalkulacji cenowej w pozycji nr 15

zaoferował oponę 235/50R17 96 W FEDERAL FD2, posiadającą

parametry  niezgodne  z  wymaganiami  Zamawiającego.

Minimalna klasa przyczepności zaoferowanej opony na mokrej

powierzchni  wynosi  C  (zgodnie  z  wymaganiami  SIWZ  min.

klasa przyczepności powinna wynosić B) a maksymalna emisja

hałasu  zaoferowanej  opony  wynosi  72dB  (zgodnie  z

wymaganiami  SIWZ  maksymalna  emisja  hałasu  powinna

wynosić 71 dB). 

Uzasadnienie prawne : art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp– Zamawiający

odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji

istotnych  warunków zamówienia  i  nie  można  jej  poprawić  na

podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp;

1 Handlopex S.A.
ul. Regulska 49
02-495 Warszawa
faks: 22 37 82 987
e-mail: przetargi@handlopex.pl

Uzasadnienie faktyczne :

Wykonawca  w formularzu  kalkulacji  cenowej  w pozycji  nr  5

zaoferował  oponę  205/55R16  91H  Tristar  Snowpower  HP

(zgodnie z SIWZ wymagana była opona 205/55R16 91V).

Uzasadnienie prawne: art.  89 ust.  1 pkt 2 uPzp– Zamawiający

odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji



istotnych  warunków zamówienia  i  nie  można  jej  poprawić  na

podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp;

2) unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia (art. 92 ust. 1 pkt 7 uPzp w związku z art. 93 ust. 1 pkt 4

uPzp)  cena  najkorzystniejszej  oferty  przewyższa  kwotę,  którą  zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na

sfinansowanie zamówienia.

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): Przepisy określone w art. 102 u

stawy Pzp nie mają zastosowania.

W zakresie  części  2 –  dostawy ogumienia zimowego i  całorocznego do sprzętu transportowego KWP w

Szczecinie

1) odrzuceniu następujących ofert (art. 92 ust. 1 pkt 3 uPzp):

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz adres wykonawcy

Uzasadnienie

2 Moto Budrex Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 291
85-438 Bydgoszcz
faks: 52 32 30 850
e-mail:
ppawelczak@motobudrex.pl

Uzasadnienie faktyczne :

Wykonawca  w  formularzu  kalkulacji  cenowej  w  pozycji  nr  9

zaoferował  oponę  225/45R18  95V  FRIGO  HP2,  posiadającą

parametry  niezgodne  z  wymaganiami  Zamawiającego.

Minimalna klasa oporu toczenia zaoferowanej opony wynosi E

(zgodnie  z  wymaganiami  SIWZ  min.  klasa  oporu  toczenia

powinna wynosić C). 

Uzasadnienie prawne : art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp– Zamawiający

odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji

istotnych  warunków zamówienia  i  nie  można  jej  poprawić  na

podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp;

1 Handlopex S.A.
ul. Regulska 49
02-495 Warszawa
faks: 22 37 82 987
e-mail: przetargi@handlopex.pl

Uzasadnienie faktyczne :

Wykonawca  w  formularzu  kalkulacji  cenowej  w  pozycji  nr  5

zaoferował oponę 205/55R16 91H Continental TS860 (zgodnie z

SIWZ wymagana była opona 205/55R16 91V).

Uzasadnienie prawne: art.  89 ust.  1 pkt 2 uPzp– Zamawiający

odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji

istotnych  warunków zamówienia  i  nie  można  jej  poprawić  na

podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp;



3 Motor MLG Sp. z o.o.

ul. Wilcza 72 lok. 10 
00-670 Warszawa
faks: 85 744 27 52
e-mail:motor@lenarciak.com

Uzasadnienie faktyczne :

Wykonawca  w  formularzu  kalkulacji  cenowej  w  pozycji  nr  9

zaoferował  oponę  205/55R16  91  z  indeksem  V  Tristar

ECOPOWER  4  (zgodnie  z  SIWZ  wymagana  była  opona

205/55R16 91 z indeksem W).

Uzasadnienie prawne: art.  89 ust.  1 pkt 2 uPzp– Zamawiający

odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji

istotnych  warunków zamówienia  i  nie  można  jej  poprawić  na

podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp;

2)  unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia (art. 92 ust. 1 pkt 7 uPzp w związku z art. 93 ust. 1 pkt

1 uPzp) gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Nie złożono  żadnej oferty niepodlegającej

odrzuceniu. Oferty które zostały złożone ww. części zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp. 

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): Przepisy określone w art. 102 u

stawy Pzp nie mają zastosowania.
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