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D/14/2020  Opole, 14.07.2020 r.  

L.dz. DZP: 630/2020                   

                        

Do: 

Uczestnicy postępowania  

o udzielenie zamówienia  

publicznego 

 
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej „ustawą”, pn.: „Sukcesywny 

zakup materiałów hydraulicznych, ogólnobudowlanych, elektrycznych, stolarskich oraz wykładzin i paneli 

na potrzeby Działu Technicznego”, część nr 3: Zakup materiałów elektrycznych. 

 

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy, Zamawiający zawiadamia, że z przedmiotowego postępowania 

dokonano odrzucenia oferty nr 4, złożonej przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo el12 Sp. z o.o., ul. Św. Anny 5,  

45-117 Opole, zwany dalej Wykonawcą, tj.: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (zwanej dalej SIWZ). 

 

UZASADNIENIE 

W dniu 08.06.2020 r. Zamawiający wystąpił do Wykonawcy przedsiębiorstwa el12 Sp. z o.o.,  

ul. Św. Anny 5, 45-117 Opole (dalej el12), o odniesienie się do uwag firmy Kaczmarek Electric S.A., ul. Gajewskich 

32, 64-200 Wolsztyn (dalej Kaczmarek) do czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Uwaga dotyczyła dwóch 

produktów zaoferowanych przez el12, które jak podnoszono nie spełniają wymogów Zamawiającego określonych 

w pkt. 3.10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) o treści „Wszystkie elementy stanowiące 

przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, tzn.: nieużywane przed dniem dostarczenia i pochodzić  

z bieżącej produkcji o parametrach nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego”. 

 

W odpowiedzi z dnia 09.06.2020 r. Wykonawca wskazał, że zaoferowane produkty są, cytuję: „fabrycznie 

nowe i dostępne na rynku, jak i również na stanach w Naszych magazynach”. 

 

W związku z dalszymi wątpliwościami co do spełniania przez ofertę Wykonawcy el12 wymagań określonych 

w SIWZ, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, Zamawiający wezwał Wykonawcę o wyjaśnienie treści złożonej oferty, 

poprzez wyraźne wskazanie, że zaoferowane produkty, w szczególności z poz. 105 i 361 załącznika nr 1C do SIWZ, 

pochodzą z bieżącej produkcji. 

 

Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego. 

 

W związku z powyższym należy stwierdzić o odrzuceniu oferty nr 4 z części nr 3 przedmiotowego 

postępowania, jako w pełni uzasadnione i stanowiące ustawowy obowiązek Zamawiającego. 
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