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D/17/2020        Opole, 06.07.2020 r.  

L.dz. DZP: 606/2020                                          

 

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.: „Zakup licencji na 

oprogramowanie na potrzeby różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego”, część nr 1: Zakup licencji na 

oprogramowanie Adobe, część nr 3: Zakup wsparcia technicznego do oprogramowania Royal TSX for Mac OS. 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Zamawiający zawiadamia, że dokonano odrzucenia  

w części nr 1 i 3 przedmiotowego postępowania.  

Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: Compro Jolanta Olszewska, ul. Kotarbińskiego 19, 41-400 

Mysłowice, zwanego dalej Wykonawcą, została odrzucona w części nr 1 i 3 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

tj.: zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

UZASADNIENIE 

Zamawiający w dniu 19.06.2020 r. pismem L.dz. DZP: 556/2020, wezwał Wykonawcę do udzielenia 

wyjaśnień (w tym złożenia dowodów) dotyczących wyliczenia ceny powyższej oferty, gdyż kwota zaoferowana 

przez Wykonawcę jest niższa o co najmniej 30 % od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek  

od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania. 

Wykonawca w dniu 24.06.2020 r. odpowiedział na wezwanie. Wyjaśnienia zawierają informację, że cena 

jest zgodna z oficjalnymi cennikami firmy Adobe oraz Royal Apps. Z informacji uzyskanych przez Zamawiającego 

od dystrybutorów wynika, że nie ma czegoś takiego jak "oficjalny cennik", ponieważ jest on każdorazowo wysyłany 

indywidualnie w odpowiedzi na zapytanie skierowane do dystrybutora. W związku z tym, że firma Compro nie 

przedłożyła cenników, na które się powołuje, Zamawiający nie ma możliwości zweryfikowania przedłożonych 

wyjaśnień. 

Przepis art. 90 ust. 3 ustawy Pzp jednoznacznie nakazuje Zamawiającemu odrzucać ofertę wykonawcy, który 

nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta 

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Art. 90 ust. 3 zawiera zatem odrębnie 

sformułowane przesłanki prawne nakazujące odrzucenie oferty. Brak wyjaśnień żądanych przez zamawiającego  

w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp stanowi samodzielną przesłankę odrzucenia oferty niezależnie od ustalenia ceny 

rażąco niskiej, przy czym z brakiem wyjaśnień utożsamia się złożenie wyjaśnień lakonicznych, ogólnikowych (por. 

KIO 2031/12). 

Uwzględniając powyższe Zamawiający stwierdza o odrzuceniu oferty nr 2 z części nr 1 i 3 przedmiotowego 

postępowania, jako w pełni uzasadnione i stanowiące jego obowiązek. 
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