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ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego sektorowego na „Dostawę żurawia na podwoziu samochodowym do wkolejenia 

tramwajów.“ 

 

 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego podlegającego przepisom ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)  

– dalej „PZP“ – działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) PZP oraz na podstwie art. 255 pkt. 2) PZP  

zawiadamia, że po przeprowadzeniu badania i oceny ofert: 

1) odrzucił ofertę nr 1 złożoną przez: Compa Polska Sp. z o.o., ul. Grodzka 42/1, 31-044 

Kraków, 

2) unieważnił niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

UZASADNIENIE 

W niniejszym postępowaniu określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ“) 

kryterium oceny ofert i jego znaczenie to „Cena – 100 %“. W niniejszym postępowaniu złożone 

zostały następujące oferty: 

Zbiorcze zestawienie punktów 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Łączna punktacja 

1 
Compa Polska Sp. z o.o. 

ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków 

Oferta odrzucona na podstawie 

art. 226 ust. 1 pkt. 5) PZP 

 

W dniu 9 marca 2022 r. Zamawiający wszczął postępowanie poprzez umieszczenie w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu (Dz. UE 125588-2022-PL). Następnie, tego 

samego dnia dokumenty postępowania zostały udostępnione na platformie elektronicznej 

platformazakupowa.pl – dalej „Platforma“ – na stronie przedmiotowego postępowania.  

W dniu 22 kwietnia 2022 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. 

Podczas badania i oceny ofert Zamawiający stwierdził, że Wykonawca Compa Polska Sp. z o.o. 
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zaoferował cenę, która była niższa o co najmniej 30 % od wartości zamówienia powiększonej 

o należny podatek VAT, którą to wartość ustalił Zamawiajacy przed wszczęciem 

postępowania. 

Nadto, Zamawiajacy powziął wątpliwość w zakresie zgodności oferowanego przez Wykonawcę 

przedmiotu zamówienia z opisem znajdującym się w dokumentach postępowania, w szczególności 

w zakresie wyglądu i charakterystyki oferowanego żurawia na podwoziu samochodowym do 

wkolejenia tramwajów. 

W zaistniałym stanie sprawy Zamawiający, pismem z dnia 27 kwietnia 2022 r., wezwał Wykonawcę 

do złożenia wyjaśnień w zakresie zaoferowanej przez niego ceny za przedmiot zamówienia oraz 

dokumentacji pozwalajacej ustalić czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest 

zgody z SWZ poprzez złożenie zdjęć poglądowych przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej, 

karty katalogowej pojazdu itp. 

Zamawiający wyznaczył termin na złożenie wyjaśnień na dzień 5 maja 2022 r. 

 

AD. 1) ODRZUCENIE OFERTY 

Wykonawca w piśmie z dnia 5 maja 2022 r. (otrzymanym przez Zamawiajacego w dniu 5 maja  

2022 r.) złożył wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny jak i przedstawił poglądową dokumentację 

oferowanego przedmiotu zamówienia. 

W wyjaśnieniach dotyczących rażąco niskiej ceny Wykonawca podkreślał, iż podana przez niego 

cena jest ceną rynkową nie uwzglednającą faktu, iż przedmiot zamówienia winien być wyposażony 

w torowy układ jazdy po szynach.  

Na potwierdzenie swoich twierdzeń przedstawił szczegółowe wyliczenia i zestawienia polegające 

na porówaniu własnych ofert z oferami wykonawców złożonych w innych postępowaniach 

prowadzonych przez innych zamamwiających, których profil działalności był tożsamy 

z działalalnością Zamawiającego. 

Tymczasem zgodnie z SWZ tj. z pkt. 2 ppkt. 1) lit. h Załącznika nr 1 do SWZ przedmiot zamówienia 

winien posiadać zawieszenie, które  umożliwi pokonywanie wzniesień o pochyleniu min. 30 % na 

kołach samochodowych, wzniesień torowisk 6% na zestawie do jazdy po szynach. 

Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia – zgodnie z wyjaśnieniami Wykonawcy z dnia 

5 maja 2022 r. – nie jest wyposażony w zestaw do jazdy po szynach. 

Zgodnie z art. 266 ust. 1 PZP Zamawiajacy odrzuca ofertę wykonawcy jeżeli jej treść jest niezgoda 

z warunkami zamówienia. 

W niniejszej sprawie niewątpliwym jest, iż zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia 

nie jest zgodny z SWZ albowiem nie jest wyposażony w zestaw kołowy umożliwiający jazdę po 

szynach. 
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W takim stanie sprawy Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) PZP odrzuca ofertę 

Wykonawcy jako ofertę której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. 

 

AD. 2) UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Oferta Wykonawcy była jedyną ofertą jaka została złożona w niniejszym postępowaniu. Wobec jej 

odrzucenia, Zamawiający stwierdza, iż wszystkie oferty złożone w toku postępowania ulegały 

odrzuceniu. 

W zaistniałym stanie sprawy, Zamawiający na podstawie art. 255 pkt. 2) PZP unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia.  

 

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak na wstępie. 

 

Informacja o środkach ochrony prawnej: 

1. Odwołanie przysługuje na: 

a. niezgodną z przepisami PZP czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na 

projektowane postanowienie umowy; 

b. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na 

podstawie ustawy; 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

3. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo 

kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania 

w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający 

mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio 

odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

4. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: 

a. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 

informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

b. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 

informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a; 

5. Odwołanie zawiera: 

a. imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej 

odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 

b. nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego; 

c. numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą 

fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku; 

d. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji 

lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub 

ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania; 

e. określenie przedmiotu zamówienia; 

f. wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

g. wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, 

lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu 

na podstawie ustawy; 

h. zwięzłe przedstawienie zarzutów; 

i. żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; 

j. wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie 

przytoczonych okoliczności; 
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k. podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 

l. wykaz załączników. 

6. Do odwołania dołącza się: 

a. dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; 

b. dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu; 

c. dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego. 


