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W szyscy W ykonaw cy

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego na Dostawę fabryczn ie now ego sam ochodu dla
Państw ow ej Wyższej Szkoły Z aw odow ej im. W itelona w Legnicy.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY WYKONAWCY

Działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Witelona w Legnicy, niniejszym informuję o odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986, ze zm., dalej
„ustawa Pzp”), oferty wykonawcy Auto Club spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Poznaniu.
Stan faktyczny:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę fabrycznie nowego
samochodu dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy", Zamawiający w
załączniku numer 5 do SIWZ wskazał parametry techniczne, który oferowany przez Wykonawcę
przedmiot zamówienia musi posiadać, należą do nich w szczególności:
fotel kierowcy i pasażera z przodu - manualnie regulowany z regulacją przesuwu, pochylenia
oparcia, pochylenia siedziska, wysokości oraz podparcia odcinka lędźwiowego, podgrzewany,
z podłokietnikiem, regulowana wysokość zagłówka;
fotele drugi rząd - trzy indywidualne fotele, składane i wyjmowane, odchylane oparcia,
podłokietniki;
elektrycznie podgrzewana przednia szyba;
reflektory ksenonowe - automatyczne włączanie i wyłączanie (zawierają automatyczne
wycieraczki z czujnikiem deszczu);
światła przeciwmgielne - przednie z adaptacyjnym doświetlaniem zakrętów;
lakier metalizowany;
autoalarm.
Po analizie załączonego przez Wykonawcę do oferty załącznika - wykaz parametrów techniczno
- użytkowych, wskazać należy że zaoferowany przez wykonawcę Citroen Spacetourer nie spełnia
wymogów technicznych określonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Stan prawny:

Zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt
3. Przez niezgodność treści oferty z treścią SIWZ należy rozumieć ofertę, która jest sporządzona
odmiennie niż określają to postanowienia SIWZ. Odmienność ta przejawia się przede wszystkim
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w zakresie proponowanego przedmiotu zamówienia. Za wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z
21 maja 2018 roku należy wskazać „Skład orzekający Izby podziela utrwalony w doktrynie i
orzecznictwie pogląd, że zarówno treść S1WZ, jak i treść oferty stanowią merytoryczne
postanowienia oświadczeń woli odpowiednio: Zamawiającego, który w szczególności przez opis
przedmiotu zamówienia precyzuje, jakiego świadczenia oczekuje po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego, oraz wykonawcy, który zobowiązuje się do wykonania tego świadczenia
w razie wyboru złożonej przez niego oferty jako najkorzystniejszej. Wobec tego - co do zasady porównanie zaoferowanego przez wykonawcę świadczenia z opisem przedmiotu zamówienia,
sposobem i terminem jego realizacji wymaganymi przez Zamawiającego, przesądza o tym, czy
treść złożonej oferty odpowiada treści SIWZ - jest z nią zgodna. W przypadku natomiast
stwierdzenia niekompatybilności tych treści Zamawiający zobowiązany jest taką ofertę odrzucić"
(wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 21 maja 2018 roku, sygnatura akt KIO 873/18).
Mając na uwadze powyższe Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę wykonawcy Auto Club
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Witelona w Legnicy, niniejszym informuję o unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986, ze
zm., dalej „ustawa Pzp") postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę
fabrycznie now ego sam ochodu dla Państwowej Wyższej Szkoły Zaw odow ej im. W itelona w Legnicy".
Stan faktyczny:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła tylko jedna oferta - wykonawcy
Auto Club spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, która została
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Stan praw ny:

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o
udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W
przedmiotowym postępowaniu ziściła się wskazana w zdaniu poprzedzającym przesłanka, w
związku z czym uzasadnione jest unieważnienie przedmiotowego postępowania.
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