
Centrum Kształcenia Zawodowego Racibórz, 13.09.2019r.

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”

w Raciborzu

ul. Zamkowa 1

47-400 Racibórz

Nr CKZiU2.26.10.19

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 2 – URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE, ELEKTROMECHANICZNE 
I ELEKTROTECHNICZNE W PRACOWNI MECHATRONICZNEJ

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 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu oferty 
oraz o unieważnieniu postępowania.

1. ODRZUCENIE OFERTY

I. W  przedmiotowym  postępowaniu  odrzucona  zostaje  oferta  nr  1  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 dniu 09.09.2019r. Zamawiający wezwał do wyjaśnienia treści złożonej oferty w zakresie zgodności
zaproponowanego do dostarczenia sprzętu tj. pozycja 3 – Multimetr cyfrowy – 16 sztuk, pozycja 10 –
Przyciski sterownicze, lampki, listwy – 1 komplet.

Wezwany  Wykonawca nie  złożył  wyjaśnień  w wyznaczonym terminie  tj.  do  dnia  11.09.2019r.  do
godziny  10:00.  W  związku  z  tym,  Zamawiający  stwierdził,  że  zaoferowane  przez  Wykonawcę
wyposażenie tj.

-  pozycja  3  –  Multimetr  cyfrowy  AN870ANENG  nie  spełnia  wymagań  określonych  przez
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wymagał, aby multimetr
posiadał funkcję pomiaru poziomu w dB, a zaproponowany w ofercie przez Wykonawcę multimetr nie
posiada tej funkcji.
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-  pozycja  10 –  Przyciski  sterownicze,  lampki,  listwy  –  w skład  kompletu  wchodzą między innymi
„Złączki zaciskowe” z dźwigniami zwalniającymi, zaproponowany w ofercie przez Wykonawcę model
2273204 nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, ponieważ nie posiada dźwigni zwalniających.

Ponadto  w  Załączniku  nr  3  do  SIWZ  –  Zestawienie  cen,  Zamawiający  w  kolumnie  3  -
„Producent/model” wymagał jednoznacznego określenia zaproponowanego wyposażenia. W ofercie
Wykonawcy w pozycji 10 – Przyciski sterownicze, lampki, listwy – szyna (listwa zaciskowa) oraz w
pozycji 11 – Zestawy monterskie – zestaw kluczy płaskich, gilotynka (obcinak) do węży, szczypce do
ściągania izolacji z przewodów, praska ręczna do zgniatania końcówek kablowych 0,5-16 mm2, taśma
miernicza, nóż monterski, okulary ochronne brak jest informacji dotyczącej producenta i modelu, co
uniemożliwia Zamawiającemu porównanie oferowanych przez Wykonawcę artykułów z parametrami
wymaganymi przez Zamawiającego w SIWZ.

Zgodnie  z  wyrokiem Krajowej  Izby Odwoławczej  z  dnia  20.10.2017r.  KIO 2082/17  „z  oferty  musi
jednoznacznie wynikać, jakie produkty i rozwiązania  wykonawca  oferuje,  tak  aby  zamawiający
mógł  zweryfikować  poprawność oferty  pod  kątem  wszystkich  wymagań  określonych  w  SIWZ.
Niedopuszczalne  jest doprecyzowywanie  treści  oferty  (rozumianej  jako  zobowiązanie  wykonawcy
tak  co  do zakresu,  jak  i   sposobu  wykonania  zamówienia,  z  uwzględnieniem  wszystkich
wymagań opisanych  przez  zamawiającego)  po  upływie  terminu  na  jej  złożenie.  Przyzwolenie,
aby  wykonawca  określał  swoje  zobowiązanie  ofertowe  w  sposób  niekonkretyzujący  wszystkich
istotnych z punktu widzenia  zamawiającego aspektów, a dopiero po otwarciu  ofert,  na etapie ich
badania,  precyzował  oferowane  rozwiązania,  stałoby  w  sprzeczności  z  podstawowymi  zasadami
udzielania  zamówień  publicznych,  dopuszczając  możliwość  manipulacji  treścią oferty, a po stronie
zamawiającego  powodowałoby  niepewność  co  do  rzeczywistych  cech  oferowanego   przedmiotu
zamówienia  oraz  utrudnienie  w  ustaleniu  jego  zgodności z wymaganiami opisanymi w SIWZ.”

II. W przedmiotowym postępowaniu odrzucona zostaje oferta nr 3 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.

W złożonej ofercie w Załączniku nr 3 do SIWZ – Zestawienie cen, Wykonawca w pozycji 11 - Zestawy
monterskie – 5 kompletów – zestaw kluczy płaskich zaproponował zestaw kluczy „Geko G11142”,
który jest zestawem kluczy płasko-oczkowych, w związku z tym nie spełnia wymagań określonych
przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 07.11.2017r. KIO 2193/17  „Zgodność treści
oferty z treścią specyfikacji jest zapewniona wówczas, gdy na podstawie analizy i porównania treści
obu tych dokumentów można uznać, iż postanowienia zawarte w ofercie nie są inne, tj. nie różnią się
w swej treści od postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Niezgodność
treści oferty z treścią SIWZ powinna być oceniania z uwzględnieniem definicji oferty zawartej w art. 66
KC, tj. niezgodności oświadczenia woli wykonawcy z oczekiwaniami zamawiającego, odnoszącymi się
do merytorycznego zakresu przedmiotu zamówienia,(...)”

W związku z tym, że klucze płaskie i klucze płasko-oczkowe są to dwa różne rodzaje kluczy tj. klucze
płaskie są jedno lub dwustronne i charakteryzują się spłaszczonym jednym lub dwoma końcami, służą
do odkręcania nakrętek i śrub najczęściej o 6-kątnych łbach, natomiast klucze płasko-oczkowe mają
dwa  końce,  jeden  z nich  jest  płaski  a  drugi  zakończony  oczkiem,  Zamawiający  uznał,  że
zaproponowany przez Wykonawcę produkt jest niezgodny z treścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. 
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2. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający informuje, że w/w postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) tj.

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,  jeżeli  nie złożono żadnej  oferty
niepodlegającej odrzuceniu (…).”

W  przedmiotowym  postępowaniu  w  wymaganym  terminie  tj.  do  dnia  03.09.2019r.  godz.  11:00
wpłynęły 2 oferty od następujących Wykonawców:

1. ZAMTECH Zbigniew Sokolik, ul. Mariańska 116, 47-400 Racibórz 
2. IMD Dostawy Sp. z o.o., ul. Sokolnicza 5/2, 53-676 Wrocław

Jednakże oferty te zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (uzasadnienia
odrzucenia ofert zamieszczono powyżej), dlatego postanowiono jak wyżej.

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

dr Sławomir Janowski 
DYREKTOR
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