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Nozwo zodonio:Sukcesywna dostowo miafu węglowego w iloŚci 3ó00 ton loco Rowicz ul. Fiołkowo 2

DoP/36r_05 l2ot9

Rawicz, 06,06.2019 r.

1. WIK Sp. z o.o.
ul. €egielniana 7
44;-zOO Rybnlk

2. COAL TRADE Sp. z o.o.
ul. Dzwonkowa 7
7rao4 Szczecin

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

o udzielenie zamówienia publicznego na: Sukcesywną do§awę miału węgtowego w itoŚci3600 ton loco Rawicz ul,

Fiołkowa 2

CZĘŚĆ I - zawiadomienie o od|zuceniu ofcłty Wvkonawcy nr 2

Działającna podstawieart.92 ust. 1pK 3 wzwiązku zart.89 ust. 1pkt2 ustawy zdniał9 stycznia

2004 r. prawo zamówień publicznych (§. Dz. U, z 2018 roku, poz, 1986 z póŹniejszymi zmianami) Zamawiający -
Gmina RawiczZaYJad Usług Komunalnych w Rawiczu ul. Winiary 4b, 63-900 Rawicz

zawiadamia, że postanowił odrzucić ofe,rtę złożoną pzez COAL TMDE Sp. z o.o. z siedzibą w
szczec,lrie plzy ul. Ózwónkowe; 4,71-804 Szczecin z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia
publicznego. Powodem odrzucenia jest faK, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, zza*rzeżeniem art. 87 ust. 2 pK 3 ww. ustawy.

uzasadnienie orawne:

1) zgodnie z aft. 89 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy Zamawiający odrzuca ofertę, jeŻeli jej treŚĆ nie- 
ołpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust, 2
pK 3;

2) zgodnie z art. 87 ust, 2 pK 3 ww. ustawy Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na

niezgodności ofefi ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian

w treściofeĘ;
3) zgodnie zart.92 ust. 1pK.2 ww. ustawy niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej ofeĄZamawiający

iódnocześnie zawiadamia Wykonawców, Kórzy złożyli oferĘ o Wykonawcach, KÓrych oferty zostały

odzucone, podwodach odzucenia ofeĘ.

uzasad nienie faktvczne:

Wykonawca ubiegająry się o zamówienie publiczne będące przedmiotem niniejszego postępowania,

zobowiązany był do złozónia Órerty * oparciu o opis przedmiotu_ zamówienia, z uwzględnieniem wymagań

określonyclrw Źatwierdzonej do niniejszego postępowania specyfikacjT istotnych warunków zamówienia DOP/361-

05/2019 wraz z załącznikami.

podczas badania oferty stwierdzono, że Wykonawca w niniejszym postępowaniu złożył ofertę jednakŻe formulaz
ofertovvy był niekompletny * brak kaĘ ofefi tj. strony 3 formularza ofertowego. W wyniku braku strony 3 ofertY
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oczywiśrym jest, iż brakująca i zawafte w jej treści wymagane oświadczenia nie zostały złożone (strona nie

została również podpisana).

Wobec powyższego uznać należy, iż treść ofeĘ Wykonawcy nie odpowiada treŚci sPecYfikacji istotnYch

warunków zamówienia. Ńur"zv uznać, żeofefta jest niekompletna i niezgodna ze Wzorem zawartYm w SIWZ,

Zamawiający nie ma podstaw do zastosowania ań. 87 ust 2 pkt 3 PZP i poprawy innYch omYłek PolegającYch na

niezgodności ofefi ze specyfikacją istotnych *ińnrc* zamówienia, niepówoduląc}ch istotnych zmian w treści

oferty.
pzepis art, 87 uś, 2 pkt 3 daje zamawiającemu możliwość poprawienia uchybień w ofercie merytorycznie

poprawnej. Jednakże poortińńa przesłantą warunkującą zastosowanie przepisu powyższego aĘkułu jest

stopień ,,istotności,, ,ń;;l;;fi Ór.,tlł których oor<9ninie wymagałoby dopiowadzenia do stanu zgodnoŚci

złożonej ofeĘ ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

Zamawiający nie może złożyć oświadczeń i informacji określonych w pkt 9-18 ofeĘ za Wykonawcę,

Mając na uwadze powyższe zamawiająry nie ma podstaw prawnych w opisanym przypadku do skorzystania

z uprawnień wynikająrych z art, 87 ust, 2 pK 3 ww. ustawy, ponieważ nie są spełnione w pełni przesłanki do

jego zastosowania.
Mając na uwadze powyższe, brak podstaw prawnych do poprawienia omyłki wobec czego ofeńa

Wykonawcy podlega óórzuceniu (aft. es u"i. r pń z ww. ustawy), jako nieodpowiadająca treści

sIWz.

Działającna podstawie ar:,.92ust, 1ustawy zdniał9slrycznia Z!Oj.rqru Prawozamówień PublicznYch (tj, Dz, U,

z20!7 roku, poz. tsls ) ńliiójszvńiińi.i,uri) Gmina Rawicz 7akład Usług KomunalnYch ul. Winiary 4b, 63-

900 Rawicz

,.*i ałl a rr ia n wvborze n ai ko rzvstnieiszei oferty

złożonej pzez WIK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku pruy ul. cegielnianej 7,44-2oo Rybnik w

postępowaniu o udzielenń zamówienia pu-nli.rnógo na: ŚurĆesywną-dostawę ńiału węglowego w iloŚci 3600 ton

loco Rawicz ul. Fiołkowa 2.

Zamawiający dokonał oceny złożonej@ówańiu złożono ] oferty, w tym 1 odrzucona. ,

oferĘ nie podlegającej Óoiiui.ńiu. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału W postępowaniu oraz

kfieriów oceny ofert urtiióńo, że wybiana oferta odpówiada wymaganiom określonry w,s]W| izostała

oceniona jako najkorzysfińj#1ł oiarciu o kfieria wyboru - cena,-Zamawiający dokonał ocenY Punktowej

złożonych ofeft.

zestawienie złożonych ofeń wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

WIK Sp. z o,o,
ul. Cegielniana 7
44-200 Rybnik

COAL TMDE Sp. z o.o.
Ul. Dzwonkowa 7
71-804 Szczecin

W prowadzonym postępowaniu wystąpiła przesłanka.do odrzucenja ofup:
zawiadomienii o wy-óorze najkozlstniejszej oferty zamawiający zamiesqa za pośrednictwem Platformy

t|yDantck

Zakupowej.

(podpis)


