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Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania  

 

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

nieograniczonego sektorowego na „Dostawa amortyzatorów poziomych i pionowych do 

tramwajów 120NaG i 128NG“ 

 

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

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegającego przepisom ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.), na zasadach 

określonych w Regulaminie Zamówień Publicznych Sektorowych Gdańskich Autobusów  

i Tramwajów Sp. z o.o., Część B (Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 24/2017 Prezesa Zarządu Gdańskich 

Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. z dnia 10.08.2017 r. z późn. zm.) – dalej „Regulamin“, działając na 

podstawie: 

1. § 32 ust. 1 pkt 4 odrzuca: 

1) Ofertę nr 1 złożoną przez MOTOBUS Sp. z o.o. Sp. K., ul. Nakielska 211a, 85-350 Bydgoszcz. 

2. § 35 ust. 1 lit. a Regulaminu unieważnia niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

 

Uzasadnienie 

W dniu 01.04.2022 r. Zamawiający wszczął postępowanie udostępniając na platformie 

elektronicznej platformazakupowa.pl – dalej „Platforma“ – tj. na stronie przedmiotowego 

postępowania dokumenty zamówienia.  

W wymaganym terminie, tj. do dnia 28.04.2022 r., do godz. 9:30, została złożona jedna oferta. 

 

Zamawiający podczas weryfikacji ofert zuważył, że: 

1) Oferta nr 1 złożona przez MOTOBUS Sp. z o.o. Sp. K. zawiera rażąco niską cenę. Zgodnie z § 

32 ust. 1 pkt. 4 lit. a Zamwaijący zwrócił się do Wykonawcy pismem nr 520/PR/233/2022 z dnia 

28.04.2022 r. o udzielenie w terminie do dnia 11.05.2022 r. wyjaśnień  dotyczących elementów 

oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

 Wykonawca pismem nr MB/1/05/22/C z dnia 05.05.2022 r. oraz pismem z dnia 10.05.2022 

r. przekazał wyjaśnienia, o których mowa powyżej.  

 Po zweryfikowaniu ww. pism Zamawiający stwerdził, iż złożone przez Wykonawcę 

wyjaśnienia są niewystarczające i nie wskazują jednoznacznie, że zaproponowana przez 

Wykonawcę cena nie jest rażąco niska. Ponadto przesłane przez Wykonawcę pismo z dnia 
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10.05.2022 zostało sporządzone w języku angielskim, zgodnie z § 3 ust. 8 Regulaminu cz. B 

postępowanie prowadzi się w języku polskim.   

 Zgodnie z § 32 ust. 1 pkt. 4  Regulaminu cz. B Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera 

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 Zgodnie z § 35 ust. 1 lit. a Regulaminu Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 
Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak na wstępie. 

 


