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INFORMACJA  

O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 09.02.2022r. 

ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie 

podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych na:  

 

 

 „DOSTAWĘ DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU” – I_2022 

w ramach projektu pn.: 

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - CKZiU nr 1  

w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, 

dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie 

oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów 

dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego 

 

C. PRACOWNIA BUDOWLANA 

CZĘŚĆ 7 – RUSZTOWANIE JEZDNE ZE SCHODAMI 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 oraz art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający – Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, zawiadamia o unieważnieniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty oraz o  unieważnieniu postępowania. 

 

1. UNIEWAŻNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Zamawiający, zawiadamia o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty (pismo 

CKZiU1.KAK.260.2.8.2022 z dnia 09.02.2022 r.) dla części 7 dot. ww. postępowania, tj.  wyboru oferty 

nr 2 złożonej przez Wykonawcę: ZAMTECH Zbigniew Sokolik ul. Mariańska 116, 47-400 Racibórz.   
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Uzasadnienie:  

Zamawiający w dniu 9 lutego 2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 7 – 

RUSZTOWANIE JEZDNE ZE SCHODAMI tj. oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę: ZAMTECH Zbigniew 

Sokolik ul. Mariańska 116, 47-400 Racibórz, jednocześnie informując o wyborze wszystkich 

Wykonawców biorących udział w postępowaniu. 

W dniu 14 lutego 2022 r. Zamawiający otrzymał od innego Wykonawcy zawiadomienie  

o nieprawidłowościach w ofercie złożonej przez firmę ZAMTECH Zbigniew Sokolik ul. Mariańska 116, 

47-400 Racibórz, gdyż nie spełnia ona wymagań określonych przez Zamawiającego w SWZ. 

W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o powtórzeniu czynności badania i oceny oferty, 

a w konsekwencji unieważnieniu wyboru oferty. 

 

2. ODRZUCENIE OFERT 

2.1. W przedmiotowym postępowaniu odrzucona zostaje oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę 

ZAMTECH Zbigniew Sokolik ul. Mariańska 116, 47-400 Racibórz zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych tj. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest 

niezgodna z warunkami zamówienia.  

Uzasadnienie: 

Podczas badania i oceny oferty złożonej w ww. postępowaniu Wykonawca ZAMTECH Zbigniew Sokolik 

w zaproponowanym do dostarczenia sprzęcie wskazanym w Załączniku nr 3 do SWZ – ZESTAWIENIE 

CEN dla 7 części – RUSZTOWANIE JEZDNE ZE SCHODAMI, zaproponował rusztowanie, które jest 

niezgodne z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego wskazanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

tzn.: 

Zamawiający w OPZ wskazał m.in.:  

- Rusztowanie na kołach z blokadami (dwa komplety kół) 

Natomiast Wykonawca zaoferował: 

- rusztowanie jezdne ze schodami firmy Krause 789020P 

- dodatkowy pomost z dużą klapą 701282, 

- uchwyt ciężarków balastowych 704146, 

- ciężarek balastowy 704306. 

Wykonawca nie wykazał w ofercie dodatkowego zestawu kół. 

 

Oferta Wykonawcy ZAMTECH Zbigniew Sokolik jest niezgodna z warunkami zamówienia w sposób 

zasadniczy i nieusuwalny, w związku z tym podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 

ustawy Pzp. 

 

2.2. W przedmiotowym postępowaniu odrzucona zostaje oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę 

Supply24 Sp. z o.o. Pl. Solny 14A/3, 50-062 Wrocław zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych tj. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z 

warunkami zamówienia. 
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Uzasadnienie: 

Podczas badania i oceny oferty złożonej w ww. postępowaniu Wykonawca Supply24 Sp. z o.o.  

w zaproponowanym do dostarczenia sprzęcie wskazanym w Załączniku nr 3 do SWZ – ZESTAWIENIE 

CEN dla 7 części – RUSZTOWANIE JEZDNE ZE SCHODAMI, zaproponował rusztowanie, które jest 

niezgodne z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego wskazanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

tzn.: 

Zamawiający w OPZ wskazał m.in.:  

- Rusztowanie na kołach z blokadami (dwa komplety kół); 

- Rusztowanie posiada podpory z możliwością montażu obciążenia; 

- Ilość podestów z klapą min. 2; 

- Ciężarki. 

Natomiast Wykonawca zaoferował: 

- Rusztowanie, które posiada wyłącznie jeden zestaw kół; 

- Rusztowanie ze stabilizatorami teleskopowymi; 

- Rusztowanie, które nie posiada dwóch podestów z klapą; 

- Rusztowanie bez dodatkowych elementów jakimi są ciężarki. 

Oferta Wykonawcy Supply24 Sp. z o.o. jest niezgodna z warunkami zamówienia w sposób zasadniczy  

i nieusuwalny, w związku z tym podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

 

3. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA : 

W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie tj. do dnia 28.01.2022 r. do godz. 9:00 

wpłynęły 2 oferty Wykonawców: 

 

1. Supply24 Sp. z o.o. Pl. Solny 14a/3, 50-062 Wrocław  

2. ZAMTECH Zbigniew Sokolik ul. Mariańska 116, 47-400 Racibórz 

 

W związku z tym, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły oferty, które jednocześnie zostały 

odrzucone, działając na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu 

unieważnia niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały 

odrzuceniu. 

 

 

 

Z poważaniem 

       Jacek Kąsek  

 DYREKTOR CKZiU nr 1 w Raciborzu 


