
Centrum Kształcenia Zawodowego Racibórz, 17.10.2019r.

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”

w Raciborzu

ul. Zamkowa 1

47-400 Racibórz

Nr CKZiU2.26.11.19

INFORMACJA 
O ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na:

DOSTAWĘ DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU

w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU
nr 2 „Mechanik” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, priorytet IX –

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb
lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT

Subregionu Zachodniego.

CZĘŚĆ 1 – URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE, ELEKTROMECHANICZNE 
I ELEKTROTECHNICZNE W PRACOWNI POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 i pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2019r.,  poz.  1843)  Zamawiający  zawiadamia  o  odrzuceniu  oferty  oraz
o unieważnieniu postępowania.

1. ODRZUCENIE OFERTY

I. W przedmiotowym postępowaniu odrzucona zostaje oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę
IMD Dostawy Sp. z o.o., ul. Sokolnicza 5/2, 53-676 Wrocław.

Odrzucenie oferty następuje na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy tj. jej treść nie odpowiada
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
poz. 1, Zamawiający wymagał dostawy walizki narzędziowej elektrotechnicznej wykonanej z solidnego
i  wytrzymałego  materiału,  zamykanej,  umożliwiającej  przechowywanie  narzędzi  w  dedykowanych
przegrodach/uchwytach. Wykonawca w załączniku nr 3 do SIWZ – Zestawienie cen zaoferował w poz.
1  produkt  Yato  YT-74351,  który  nie  spełnia  wymagań  określonych  przez  Zamawiającego  w
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  ponieważ  jest  to  torba  narzędziowa.  Z  informacji
zawartych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  jednoznacznie  wynika,  że  Zamawiający  wymaga
dostarczenia walizki narzędziowej, a nie torby narzędziowej, w związku z tym nastąpiła przesłanka do
odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ.
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II. W przedmiotowym postępowaniu odrzucona zostaje oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę
ZAMTECH Zbigniew Sokolik, ul. Mariańska 116, 47-400 Racibórz.

Odrzucenie oferty następuje na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy tj. jej treść nie odpowiada
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W załączniku nr  3 do SIWZ – Zestawienie cen,  Zamawiający wymagał  od Wykonawców podania
producenta  lub  modelu  oferowanego  wyposażenia,  dzięki  którym  będzie  mógł  przeprowadzić
weryfikację czy zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.
W  złożonym  przez  w/w  Wykonawcę  zestawieniu  cen  w  poz.  3  –  Autotransformator  1-fazowy
Wykonawca zaoferował produkt ELEK-02 ZHAOXIN. Podczas weryfikacji w/w produktu Zamawiający
stwierdził, iż brak jest na stronie producenta i dystrybutora takiego autotransformatora 1-fazowego.
W związku  z  powyższym  podany  „model”  nie  wskazuje  jednoznacznie  zaoferowanego  przez
Wykonawcę produktu, co uniemożliwiło Zamawiającemu identyfikację zaoferowanego produktu oraz
weryfikację treści oferty pod względem zgodności z wymagania SIWZ.

Zamawiający  w  załączniku  nr  1  do  SIWZ  –  Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  określił
wymagania,  jakie  ma  spełniać  zaoferowane  przez  Wykonawców  wyposażenie,  a  Wykonawca
w złożonej ofercie ma wskazać produkty, które im odpowiadają. Jeśli tego nie uczyni lub wykona to
błędnie, to nie wiadomo co faktycznie zaoferował. 

Zgodnie  z  wyrokiem  Krajowej  Izby  Odwoławczej z  5  stycznia  2015  r.;  sygn.  akt  KIO  2662/14
Formularz cenowy nie może być uzupełniony w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, gdyż przepis ten
pozwala  jedynie  na  uzupełnianie  dokumentów  składanych  na  potwierdzanie  spełniania  przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu. Formularz cenowy zawierający zindywidualizowanie
oferowanych  produktów  stanowi  merytoryczną  treść  złożonej  przez  wykonawcę  oferty,  a  zatem
nieuprawnione byłoby wzywanie wykonawcy do uzupełnienia dokumentów.

Ponadto w załączniku nr 3 do SIWZ – Zestawienie cen w poz. 11 – Generator funkcyjny Wykonawca
zaoferował  produkt  JC5603P/WEIBO,  który  posiada  zakres  częstotliwości  od  0,1Hz  do  3MHz.
Zaproponowany  przez  Wykonawcę  w/w  model  generatora  funkcyjnego  nie  spełnia  wymagań
Zmawiającego określonych w załączniku nr 1 do SIWZ –  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymagał, aby generator funkcyjny posiadał zakres częstotliwości 0,02Hz – 2MHz. W
związku z tym Zamawiający uznał, że oferta złożona przez Wykonawcę jest niezgodna z SIWZ.

Mając  powyższe  na  uwadze,  Zamawiający  zobowiązany  był  odrzucić  ofertę  nr  4  złożoną  przez
ZAMTECH Zbigniew Sokolik, ul. Mariańska 116, 47-400 Racibórz.

2. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

W  przedmiotowym  postępowaniu  w  wymaganym  terminie  tj.  do  dnia  08.10.2019r.  godz.  11:00
wpłynęły 4 oferty od następujących Wykonawców:

Nr
oferty Nazwa firmy i adres Cena oferty brutto

Termin wykonania
zamówienia

Okres gwarancji
Warunki
płatności

1
IMD Dostawy Sp. z o.o.
ul. Sokolnicza 5/2
53-676 Wrocław

OFERTA ODRZUCONA

2

PHU  „BMS”  Sp.  J.  Z.
Bielecki
ul. Staszica 22
82-500 Kwidzyn

119 378,88 zł do 10 dni 60 miesięcy
Zgodnie
z wzorem
umowy

3

Przedsiębiorstwo Handlowe 
KOGEX Sp. z o.o.
ul. Gajowa 53/16
50-520 Wrocław

147 457,32 zł do 10 dni 60 miesięcy
Zgodnie
z wzorem
umowy

4
ZAMTECH Zbigniew Sokolik
ul. Mariańska 116
47-400 Racibórz

OFERTA ODRZUCONA
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Zgodnie z kryteriami wyboru (oceny) oferty 

CENA 60%

GWARANCJA 20%

TERMIN REALIZACJI 20%

przyznano punktację:

Nr
oferty Nazwa firmy i adres

Punktacja
przyznana
w kryterium 

CENA

Punktacja
przyznana
w kryterium 

GWARANCJA

Punktacja
przyznana
w kryterium 

TERMIN
REALIZACJI

Łączna
punktacja
przyznana

ofercie

1
IMD Dostawy Sp. z o.o.
ul. Sokolnicza 5/2
53-676 Wrocław

OFERTA ODRZUCONA

2
PHU „BMS” Sp. J. Z. Bielecki
ul. Staszica 22
82-500 Kwidzyn

60 pkt 20 pkt 20 pkt 100 pkt

3

Przedsiębiorstwo Handlowe 
KOGEX Sp. z o.o.
ul. Gajowa 53/16
50-520 Wrocław

48,57 pkt 20 pkt 20 pkt 88,57 pkt

4
ZAMTECH Zbigniew Sokolik
ul. Mariańska 116
47-400 Racibórz

OFERTA ODRZUCONA

W związku z odrzuceniem ofert:

OFERTA nr 1 Wykonawcy: IMD Dostawy Sp. z o.o., ul. Sokolnicza 5/2, 53-676 Wrocław 

OFERTA nr 4 Wykonawcy: ZAMTECH Zbigniew Sokolik, ul. Mariańska 116, 47-400 Racibórz

oferta  Wykonawcy PHU  „BMS”  Sp.  J.  Z.  Bielecki,  ul.  Staszica  22,  82-500  Kwidzyn  została
oceniona przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 90 300,00 zł brutto i nie
ma możliwości zwiększenia tej kwoty, a cena oferty najkorzystniejszej wynosi 119 378,88 zł brutto.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1
pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1843) tj.

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty

lub  oferta  z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  którą  zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na

sfinansowanie  zamówienia,  chyba  że  zamawiający  może  zwiększyć  tę  kwotę  do  ceny

najkorzystniejszej oferty.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w najbliższym czasie zamierza powtórzyć procedurę
przetargową.

dr Sławomir Janowski 
DYREKTOR
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