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D/14/2020/cz.3,4/B  Opole, 14.09.2020 r.  

L.dz. BZP: 863/2020                   

                        

 

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 elektrycznych i stolarskich na potrzeby Działu Technicznego”, część nr 4: Zakup 

materiałów stolarskich. 

 

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

dokonano odrzucenia oferty nr 1, złożonej przez Wykonawcę P.P.H. B-KRANG, ul. Budowlanych 2,  

45-005 Opole, zwany dalej Wykonawcą, tj.: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (zwanej dalej SIWZ). 

 

UZASADNIENIE 

W dniu 14.08.2020 r. Wykonawca został wezwany o dostarczenie Opisu przedmiotu zamówienia (dalej OPZ) 

zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy. W dniu 17.08.2020 r. Wykonawca potwierdził aktualność przedłożonego wraz  

z ofertą OPZ. Zamawiający w dniu 21.08.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, a 27.08.2020 r. wybór 

ten unieważnił w celu ponownego zbadania oferty.  

Ponowne badanie wykazało, że OPZ nie zawiera wymaganych w niniejszym postępowaniu informacji 

dotyczących oferowanych produktów – wiele pozycji OPZ nie zawierało potwierdzenia wymaganych parametrów 

oferowanych produktów, a w pozycji nr 99 nie zaoferowano żadnego produktu. 

W związku z powyższym w dniu 28.08.2020 r. Wykonawca został ponownie wezwany o dostarczenie OPZ 

zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy. Odpowiedź Wykonawcy wpłynęła w dniu 01.09.2020 r. Przedłożony OPZ jest 

niezgodny z SIWZ, tj.:  nie został poprawnie podpisany podpisem elektronicznym przez Wykonawcę. 

 

W związku z powyższym należy stwierdzić o odrzuceniu oferty nr 1 z przedmiotowego postępowania, jako 

w pełni uzasadnione i stanowiące ustawowy obowiązek Zamawiającego. 
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