
 

 

 

Łódź, dnia 07.07.2022 r. 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

ZP/13/2022 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę drutu 

do prasy belującej 

 

I. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o., działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 

8) w związku z art. 224 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych,  

informuje o odrzuceniu złożonej przez Wykonawcę MET-STAL Spółka Jawna D. Urbański, P. 

Zaskórski oferty w niniejszym postępowaniu. 

 

Podstawa prawna:  

art. 226 ust. 1 pkt 8) ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera 

rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia  

art. 224 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych - Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub 

kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli 

złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

W przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie, wpłynęła jedna oferta, złożona przez 

Wykonawcę MET-STAL Spółka Jawna D. Urbański, P. Zaskórski na kwotę 304 425,00 zł. 

W wyniku badania oferty, Zamawiający stwierdził, że zaoferowana cena jest niższa o co najmniej 30% 

od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług ustalonej przed 

wszczęciem postępowania. 

W konsekwencji, w dniu 01.07 2022 r., Zamawiający wypełniając ciążący na nim obowiązek, wszczął 

procedurę wyjaśnienia ceny i działając na mocy dyspozycji przepisu art. 224 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp, 

zażądał wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny podanej przez Wykonawcę w 

ofercie. 

Zamawiający wyznaczył termin na złożenie wyjaśnień do dnia 06.07.2022 r. do godz. 12:00. 

Wykonawca nie udzielił żadnych wyjaśnień w wyznaczonym terminie. 

 

II. Na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Miejskie Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. 

 

Podstawa prawna: art. 255 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych - wszystkie złożone wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu. 

. 

Uzasadnienie faktyczne: w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, która została odrzucona. 

 

 

Z poważaniem, 

 

Wersja elektroniczna dokumentu. Dokument w oryginale podpisany przez: 

Prezesa Zarządu – Pana Jana Zbrońskiego 

Wiceprezesa Zarządu – Pana Pawła Jankiewicza 

 


