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Informacja o unieważnieniu postępowania 

 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00053.2021   16.11.2021 r. 

l.dz.: ZP.ZD-00720/21  

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na dostawę i montaż 

wyposażenia meblowego, zabudowy stałej mebli kuchennych wraz ze sprzętem AGD do budynku Ośrodka 

Wspomagania Rodziny – segment A w Kobylnicy, przy ul. Poznańskiej 95 z podziałem na 5 części - część nr 4. 

 

 Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2021r., poz. 1129 ze zm.) informuję, iż na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy, unieważnia się część nr 4 niniejszego 

postępowania ponieważ wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu. 

Do części nr 4 – meble kuchenne i wyposażenie AGD postępowania zostały złożone oferty: 

− TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa, w której zaproponowano realizację za kwotę 

96.739,50 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się udzielić 60 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia. 

− Bryła Plus Sp. z o. o., ul. Robocza 9/1A, 61-517 Poznań, w której zaproponowano realizację za kwotę 

105.277,05 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się udzielić 24 miesiące gwarancji na przedmiot zamówienia. 

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8) w związku z art. 224 ust. 6, ustawy z  dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), ponieważ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, została odrzucona oferta TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa. Wykonawca 

zaproponował realizację zamówienia za kwotę 96.739,50 zł brutto, co na etapie sprawdzania złożonych ofert wzbudziło 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania zamówienia zgodnie z określonymi, w SWZ wymaganiami.  

Zamawiający (pismo nr ZP.KW-00524/21 z dnia 29.10.2021r.) wezwał Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień. 

Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie. 

Na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), 

ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia odrzucona zostaje oferta Wykonawcy Bryła Plus Sp. z o.o.,  

ul. Robocza 9/1A, 61-517 Poznań.  

Zamawiający (pismo nr ZP.KW-00525/21, z dnia 29.10.2021 r.) wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących 

zaproponowanej  ceny, ponieważ wydawała się ona rażąco niska.  

W odpowiedzi Wykonawca przedłożył dokumenty z treści, których wynikało, iż zaproponowane wyposażenie nie jest 

zgodne z wymogami określonymi przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, tj.: 

− lodówka do zabudowy poz. 10 – wymagane roczne zużycie energii 138-142 kWh, w ofercie proponowane 187 

kWh, 

− płyta indukcyjna poz. 15 – brak funkcji "Stop +GO", 

− zmywarka w zabudowie poz. 17 – wymagana zmywarka o szerokości 44,8 cm, w ofercie proponowana  

o szerokości 60 cm, 

− lodówka poz. 21 – wymagane roczne zużycie energii 155-183 kWh/rok, w ofercie proponowane 222 kWh, 

− piekarnik poz. 23 – wymagane zużycie energii w trybie tradycyjnym  0,87-0,95 kWh, w ofercie proponowane 1,09 

kWH, 

− okap teleskopowy poz. 24: 

• wymagany  poziom hałasu  61-63 dB, w ofercie proponowane max 69dB, 

• wymagana wydajność maksymalna min 796m3/h, w ofercie proponowane max 645m3/h, 

• wymagana liczba prędkości pracy wentylatora wynosiła 4, w ofercie proponowana 3, 

− kuchenka mikrofalowa poz. 25 – wymagana wysokość założona w projekcie 31 cm – 32 cm, w ofercie 

proponowane 28,1 cm, 

− pralka poz. 31 i 33 – wymagane zużycie prądu 48-51 kWh, w ofercie proponowane 66 kWh, 

− suszarka poz. 32 i 34 – wymagana głębokość założona w projekcie max. 60 cm (±3%), w ofercie proponowane 

62,5 cm. 
 


