Gdynia, dnia 28 stycznia 2022 roku

INFORM ACJA O UNI EWA ZNI ENIU POSTEPO WA NI APOSTEPO WANI E O UDZI EL ENI E ZAM Ó WI ENI A PRO WA DZONE
W TRY B IE PRZETA RGU NI EOGRA NICZONEGO – ZNAK :
PK M /ZRS/N/25/21-GRUPY : 1,4
I . Zamawiajacy - dzialajac na podstawie §81 ust.2. „Regulaminu udzielania zamówien, których
wartosc jest równa lub przekracza kwote 130 000 zlotych i jest nizsza od kwot okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art.3 ustawy Prawo zamówien publicznych przez
Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedziba w Gdyni” ze zmianami (dalej jako
„Regulamin”) - informuje, ze postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy odziezy roboczej, obuwia roboczego, koszul
flanelowych oraz polarów do Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. – znak:
PKM/ZRS/N/25/21 w grupach: 1,4 zostalo uniewaznione :

- GRUPA 1 – na podstawie §78 pkt.3) Regulaminu – cena najkorzystniejszej oferty (81 949,98 zl)
zlozonej w tej grupie (przez Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia: Pawel
Tuczkowski Artur Klemann wspólników TUKAN s.c., ul.Worcella 31, 80-809 Gdansk) przewyzsza
kwote, która Zamawiajacy zamierzal przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia ( 68 960 zl),
a Zamawiajacy nie ma mozliwosci zwiekszenia tej kwoty.
- GRUPA 4 - na podstawie §78 pkt.2) Regulaminu- jedyna oferta zlozona w tej grupie (przez
Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia: Pawel Tuczkowski Artur Klemann
wspólników TUKAN s.c., ul.Worcella 31, 80-809 Gdansk) zostala odrzucona na podstawie §68 pkt.5)
Regulaminu.
I I . Zamawiajacy - dzialajac na podstawie §76 ust.1. pkt.2) Regulaminu informuje o odrzuceniu :
a) w GRUPIE 1 – oferty numer 1 zlozonej przez Wykonawce: Bozenna Zielinska prowadzaca
dzialalnosc gospodarcza pod firma Firma Produkcyjno -Handlowa FURORA Bozenna Zielinska,
ul.Feliksa Araszkiewicza 33, 20-834 Lublin na podstawie §68 pkt.5) Regulaminu .
Uzasadnienie faktyczne :
Zamawiajacy w tresci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczacej niniejszego
postepowania o udzielenie zamówienia [zalacznik numer 1 do SIWZ- SZCZEGÓLOWY OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, GRUPA 1, pkt.2 (kurtka ocieplana) ] szczególowo opisal wymagany
material , z którego kurtka musi byc wykonana, tj:
„ kurtka ocieplana z kapturem wykonana z materialu:
- tkanina zewnetrzna : min. 55% bawelna, 45% poliester
- ocieplina wykonana z 100% poliester
- podszewka 100% poliester „
Zgodnie z trescia Rozdzialu XII SIWZ INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH SRODKACH
DOWODOWYCH., pkt.1 - w celu potwierdzenia, ze oferowany asortyment odpowiada wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajacego szczególowo opisanym w zalaczniku numer 1 do SIWZSzczególowy opis przedmiotu zamówienia – Zamawiajacy zadal zlozenia wzorów oferowanego
asortymentu . Wykonawca dostarczyl wraz z oferta wzór kurtki ocieplanej wykonanej z nastepujacych
materialów:
- tkanina zewnetrzna: 100 % poliester
- ocieplina: 100% poliester
- podszewka : 100% poliester .
Zaoferowana przez Wykonawce kurtka ocieplana nie spelniala warunku wykonania jej z tkaniny
zewnetrznej zawierajacej : min 55% bawelna, 45% poliester. Wykonawca zaoferowal kurtki ocieplane
wykonane z innego materialu (w zakresie tkaniny zewnetrznej – 100% poliester) niz wymagany przez
Zamawiajacego, opisany w tresci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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Wobec powyzszego Zamawiajacy byl zobowiazany do odrzucenia oferty Wykonawcy w tej grupie .
b) w GRUPIE 4 - oferty numer 2 zlozonej przez Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamówienia: Pawel Tuczkowski Artur Klemann wspólników TUKAN s.c., ul.Worcella 31, 80-809
Gdansk na podstawie §68 pkt.5) Regulaminu.
Uzasadnienie faktyczne :
Zamawiajacy w tresci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczacej niniejszego
postepowania o udzielenie zamówienia [zalacznik numer 1 do SIWZ- SZCZEGÓLOWY OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, GRUPA 4 (polary)] szczególowo opisal cechy , które musi
spelniac zaoferowany asortyment , w tym : „wykonczenie niemechacace, zapinany n a zamek… „ .
Zgodnie z trescia Rozdzialu XII SIWZ INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH SRODKACH
DOWODOWYCH., pkt.1 - w celu potwierdzenia, ze oferowany asortyment odpowiada wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajacego szczególowo opisanym w zalaczniku numer 1 do SIWZSzczególowy opis przedmiotu zamówienia – Zamawiajacy zadal zlozenia wzorów oferowanego
asortymentu . Wykonawca dostarczyl wraz z oferta wzór polaru. Po przetestowaniu zlozonego wzoru,
Zamawiajacy ocenil, ze zaoferowany wzór polaru zostal wykonany z tkaniny bardzo szybko
„mechacacej” sie, co w konsekwencji spowoduje brak estetyki wizerunkowej ubrania sluzbowego
kierowcy, którego polar stanowi wazny element . W ocenie Zamawiajacego zaoferowane przez
Wykonawce polary nie spelnily opisanego wyzej, w tresci Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia , warunku .
Wobec powyzszego Zamawiajacy byl zobowiazany do odrzucenia oferty Wykonawcy w tej grupie .

I I I . W postepowaniu zostaly zlozone dwie oferty przez Wykonawców wskazanych w informacji
z otwarcia ofert zlozonych w postepowaniu z dnia 7 grudnia 2021 roku udostepnionej na platformie
zakupowej Zamawiajacego.
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