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Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa 
i montaż foteli teatralnych wraz z pracami towarzyszącymi w Akademii Teatralnej w Warszawie”
Nr postępowania: JRP.POIIS.26.2.2018

I. Działając w trybie art. 93 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający 
zawiadamia o unieważnieniu postępowania pn. „Dostawa i montaż foteli teatralnych wraz 
z pracami towarzyszącymi w Akademii Teatralnej w Warszawie.

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 ,6  7b ustawy Pzp 

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu o udzielenie zamó zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż foteli teatralnych wraz z pracami towarzyszącymi w Akademii 
Teatralnej w Warszawie” do dnia składania ofert (16.05.2018 r.) wpłynęły do Zamawiającego dwie oferty.

Oferta firmy Tronus Polska Sp. z o.o.
Przedmiotowa oferta podlaga odrzuceniu w trybie art 89 ust. 1 pkt pkt 2 ,6  7b ustawy Pzp.
Zamawiający zidetyfikował w ofercie nw. błędy, skutkujące koniecznością odrzucenia oferty:

•  Do upływu terminu skłądania ofert wykonawca nie wniósł wymaganego postanowieniami SIWZ 
wadium.
Konsekwencją jest konieczność odrzucenia oferty firmy Tronus Polska Sp. z o .o , nan mocy art 89 
ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp

•  Wykonawca nie wycenił, zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz wzorem formularza ofertowego 
poszczegółnych elelemtów kosztorysowych skłądających się na cenę oferty. Z uwagi na zakres 
wyceny, niezbędnej zamawiającemu w celu należytej realizacji umowy, nie jest możliwe -  bez 
szczegółowych konsulatcji z wykoanwcą ustalenie cen za poszczególne element kosztorysu.
W związku z powyższym oferta Wykonawcy zawiera, niemożliwe do poprawienia, w trybie art 87 
ust. 2 ustawy Pzp, błędy.
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Konsekwencją jest konieczność odrzucenia oferty firmy Tronus Polska Sp. z o.o. na mocy art 89 
ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy Pzp.

•  Wykonawca nie złożył, zgodnie z wymaganiami SIWZ (pkt 19.1.3 IDW) specyfikacji technicznych i 
opisu oferowanego modelu fotela. Wykonawca nie przedłożył również zdjęć lub rysunków technicznych 
(fotel z przodu, z tyłu i z obydwu bokow). Zgodnie z postanowieniami pkt 19.1.3 lit b) ppkt 2) SIWZ: „Brak 
załączenia wraz z oferta któregokolwiek z elementów wymaganych poniżej, ti.: specyfikacji technicznych 
lub opisu lub zdieć/ rysunków technicznych skutkować będzieodrzuceniem oferty Wykonawcy” . 
Konsekwencją jest konieczność odrzucenia oferty firmy Tronus Polska Sp. z o.o. na mocy art 89 
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Oferta firmy Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół “CEZAS" Sp. z o.o.
Zgodnie z informacją podaną przed otwarciem ofert, Zamawiający na przedmiotowe zamówienie
zamierzał przeznaczyć kwotę wysokości 209 965,10 zł.
Cena oferty Wykonawcy PZS CEZAS przekracza środki będące w dyspozycji Zamawiającego.
Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty (391 330,98 zł).

Konsekwencją jest konieczność unieważnienia postępowania na mocy art 93 ust. 1 pkt 4) ustawy
Pzp.

II. Zamawiający działając na mocy art. 93 ust. 5 ustawy Pzp informujue, że na wniosek Wykonawcy, 
który ubiegał się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zawiadomi o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia.

III. Zamawiający informuje, że Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniosł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje 
wyłącznie wobec czynności odrzucenia oferty odwołującego.
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