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Egz. Nr… 

        Malbork, dnia 30 października 2020r. 

 

        

Wszyscy uczestnicy postępowania 

   (strona internetowa Zamawiającego)  

 

 

 
 

Nr sprawy: 22. BLT.SZP.2612.113.2020 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  

Nazwa zadania: Zakup i dostawa sprzętu biurowego, fotograficznego, nagłośnienia scenicznego  

i RTV dla 22. BLT i jednostek będących na zaopatrzeniu – II postępowanie                                                         

 

 

ZAWIADOMIENIE  

O UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  I ODRZUCENIE OFERT W CZĘŚCI 2 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

1. Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  

z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.  

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia 

jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, 

z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3 - na niniejszą część zostały złożone oferty, które podlegają 

odrzuceniu.  

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
2. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 25.09.2020 r. wpłynęły oferty: 

 
Kwota brutto jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

realizację zamówienia   
11 360,00 zł 

Numer oferty, nazwa wykonawcy 
Wartość brutto 

oferty w zł 

Termin wykonania 

zamówienia  

 (dni kalendarzowe) 

Liczba 

pkt.                    

w ramach 

kryterium 

najniższa 

cena 

Liczba pkt.                  

w ramach                   

kryterium 

termin  

wykonania 

zamówienia 

Łączna ilość 

zdobytych 

punktów 

Oferta 

nr 1 

 

Biuro Inżynieryjne Martex 

Marcin Puźniak 

Gorzeszów 19 

58-405 Krzeszów 

11 582,91 14 
wykonawca wykluczony 

oferta odrzucona 
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Oferta 

nr 2 

Syriana Joanna Fischer  

ul. Porębnego 28/17 

80-180 Gdańsk 

12 090,90 14 oferta odrzucona 

Oferta 

nr 5 

P.H.U „BMS” s.j. 

Zbigniew Bielecki 

ul. Staszica 22 

82-500 Kwidzyn  

14 189,28* 
oferta poprawiona 

na podstawie art. 87 

ust.2 pkt.1 ustawy 
Pzp z kwoty  

21 360,18 

14 oferta odrzucona 

Oferta 

nr 7 

Bawro Barbara 

Wiśniewska  

ul. Maczka 2/9 

56-400 Oleśnica  

13 751,40 14 oferta odrzucona 

Oferta 

nr 8 

GM TRADE s.c. Grzegorz 

Surman  

Monika Fornalczyk 

ul. Klonowa 2, Klępina  

66-010 Nowogród 

Bobrzański 

15 646,46  

oferta poprawiona 
na podstawie art. 87 

ust.2 pkt.1 ustawy 

Pzp  

14 oferta odrzucona 

 

3. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zastosował procedurę wynikającą z art. 24 aa 

ustawy Pzp (procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokonał oceny 

ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 

roku „Prawo zamówień publicznych” ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje,  

że w prowadzonym postępowaniu Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza podlega wykluczeniu.  

Oferta nr 1 Wykonawcy, podlega odrzuceniu oraz dodatkowo Wykonawca podlega 

wykluczeniu.  

 

1) Oferta nr 1-  

Biuro Inżynieryjne Martex, Marcin Puźniak, Gorzeszów 19,58-405 KRZESZÓW  

 

Uzasadnienie prawne: art. 24 ust. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień 

publicznych” ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału  

w postepowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, 

lub nie wykazał braku podstaw do wykluczenia. 

Zamawiający wypełniając ustawowy obowiązek w dniu 25.09.2020r. na własnej stronie 

internetowej umieścił informacje dotyczące a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia; b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty  

w terminie. Zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 5 pkt. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych 

„Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, 

art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  o której 

mowa  art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.” Do dnia 

30.09.2020r. do Zamawiającego nie wpłynęło żadne oświadczenie Wykonawcy w zakresie 

przynależności lub braku do grupy kapitałowej. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy 

w dniu 30.09.2020r. skierował do Wykonawcy wezwanie o uzupełnienie brakującego dokumentu. 

Wykonawca w wyznaczonym terminie tj. do dnia 05.10.2020r. nie uzupełnił brakującego 

dokumentu. W powyższych okolicznościach należy uznać, że Wykonawca nie wykazał braku 
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podstaw do wykluczenia z postępowania poprzez nieprzedłożenie wymaganego przez 

Zamawiającego dokumentu, a niezbędnego do przeprowadzenia postępowania (oceny braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania), oświadczenia lub dokumentu.  

 

5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  

„Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający informuje,  

że w prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty: 

1) Oferta nr 1-  

Biuro Inżynieryjne Martex, Marcin Puźniak, Gorzeszów 19,58-405 KRZESZÓW 

 

Uzasadnienie faktyczne:  

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3. 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą. 

Zgodnie z postanowieniami SIWZ w Rozdz. 3 Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert 

na wyroby równoważne (zamienniki), tj. wyroby zamienne o parametrach i standardach 

jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do wyrobów wskazanych przez 

Zamawiającego w formularzu cenowym. 

Ciężar udowodnienia równoważności oferowanych wyrobów spoczywał na Wykonawcy.  

W przypadku oferowania przez Wykonawcę wyrobów równoważnych zobowiązany jest wskazać 

przedmioty zamówienia, w zakresie których oferuje wyroby równoważne wraz z podaniem ich 

nazwy handlowej, typu, właściwości poprzez wypełnienie odpowiedniej kolumny w formularzu 

cenowym. Ponadto oferując wyroby równoważne, Wykonawca, którego ofertę uznano jako 

najkorzystniejszą jest zobowiązany na wezwanie dostarczyć dokument lub dokumenty 

potwierdzające spełnienie przez oferowane produkty wymaganych przez Zamawiającego 

parametrów technicznych.  

W związku z powyższym, Zamawiający działając na mocy art. 26 ust. 2 Ustawy zwrócił się  

do Wykonawcy z wezwaniem do złożenia dokumentów tj. kart katalogowych celu potwierdzenia 

spełnienia przez oferowane produkty, wymaganych przez Zamawiającego parametrów 

określonych w Specyfikacji Technicznej dla pozycji 4, 9, 14 w części nr 2 Formularza Cenowego, 

wyznaczając termin wywiązania się z tego obowiązku do dnia 06.10.2020r.  

Wezwanie zostało nadane w dniu 30.09.2020r. do osób uprawnionych do kontaktów  

z Zamawiającym na adres wskazany w ofercie, w sposób tradycyjny - pisemnie  

za pośrednictwem Poczty polskiej oraz elektronicznie na skrzynkę e-mailową.  

Zamawiający w treści pisma wystąpił do Wykonawcy z prośbą o potwierdzenie odbioru 

czytelnego pisma na adres e-mail. Wykonawca nie potwierdził odbioru dokumentu i zaniechał 

potwierdzenia otrzymania wiadomości. Zgodnie z zapisami Rozdziału 7 pkt 6 Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, w przypadku elektronicznego przesyłania dokumentów takich 

jak wezwanie do złożenia dokumentów, gdy Wykonawca nie potwierdzi odbioru wiadomości, 

dowodem jej nadania będzie wydruk potwierdzenia wysłania z programu pocztowego 

Zamawiającego. W związku z powyższym przyjęto, iż wezwanie do złożenia dokumentów 

zostało wysłane i dostarczone do adresata skutecznie w dniu 30.09.2020 r. Wykonawca do 

wyznaczonego terminu nie złożył żadnych wyjaśnień.  

Niedotrzymanie ustalonych terminów świadczy o niedochowaniu przez Wykonawcę należytej 

staranności, jaka wymagana jest od wszystkich uczestników postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

W związku z powyższym decyzję o odrzuceniu oferty na podstawie art. 90 ust. 3 Ustawy Pzp 

należy ocenić jako prawidłową i zgodną z przepisami. 

 

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień 

publicznych” (Dz. U. z 2019 r, poz. 1843). 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody,  

o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania z ofertą. Zamawiający na mocy  

art. 85 ust. 2 zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą o okres kolejnych 30 dni.  

Do wyznaczonego terminu tj. 24.10.2020r. Wykonawca nie przesłał oświadczenia ani żadnej 
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informacji, z której wynikałoby, iż wyraża zgodę na przedłużenie terminu związania  

z ofertą. Wobec powyższego Zamawiający jest zobowiązany przyjąć brak odpowiedzi 

Wykonawcy jako brak zgody oraz odrzucić jego ofertę. 

 

6. OFERTA UZNANA ZA ODRZUCONĄ: 

1) Oferta nr 1-  

Biuro Inżynieryjne Martex, Marcin Puźniak, Gorzeszów 19,58-405 KRZESZÓW 

 

Uzasadnienie prawne: art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień 

publicznych” (Dz. U. z 2019 r, poz. 1843). 

Uzasadnienie faktyczne: Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

W konsekwencji wykluczenia wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, 

Zamawiający odrzuca ofertę ww. Wykonawcy. 

 

 

2) Oferta nr 2  

Syriana Joanna Fischer, ul. Porębnego 28/17, 80-180 GDAŃSK  

 

Uzasadnienie faktyczne:  

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3. 

 

Zamawiający w ramach uzupełnienia dokumentów wezwał Wykonawcę do przedłożenia karty 

katalogowej dla produktu zaproponowanego w pozycji: 

a) nr 4 „Torba na aparat Canon EOS 7D Mark II’’, Wykonawca w wyznaczonym terminie 

przedłożył Specyfikację Techniczną dla torby Lowepro Format 100 przeznaczonej  

na aparat Canon EOS 7D Mark II’’. Zamawiający po dokonaniu oceny złożonych 

dokumentów wobec treści zapisów SIWZ, odrzuca ofertę Wykonawcy. ponieważ nie 

odpowiada ona treści SIWZ w zakresie rozmiaru torby. Wykonawca zaproponował inny 

produkt niż opisany przez Zamawiającego. Z analizy parametrów podanego w ofercie 

produktu uznanego jako równoważny wynika, że niezgodność występuje w każdym zakresie 

tj. wymiarów wewnętrznych (wysokość, długość, szerokość) 13,5x9x8 cm, które są mniejsze 

niż wymiary, bez elementów wystających dla aparatu dla którego ma być przeznaczony. 

Zamawiający w Zmodyfikowanej Specyfikacji Technicznej wymagał torby przeznaczonej  

do przenoszenia i przechowywania aparatu Canon EOS 7D Mark II (G) wraz z obiektywem 

Canon EFS 15-85mm i lampą błyskową Canon Speedlite 430 EX. W przedstawionym stanie 

faktycznym, Wykonawca zaoferował produkt o parametrach uniemożliwiających 

zastosowanie do wymaganego przez Zamawiającego celu. Oznacza to, iż w istocie 

Wykonawca zaoferował produkt, niezgodny z wymogami Zamawiającego. 

 

b) nr 11 „Torba na aparat Nikon COOLPIX P900”. Wykonawca w wyznaczonym terminie 

przedłożył Specyfikację Techniczną dla torby Lowepro Format 100 przeznaczonej  

na aparat firmy „Nikon COOLPIX P900”. Zaproponowany zamiennik odbiega w swoich 

parametrach od oczekiwań Zamawiającego. Zamawiający po dokonaniu oceny Specyfikacji 

Technicznej wobec treści zapisów SIWZ, odrzuca ofertę Wykonawcy, ponieważ nie 

odpowiada ona treści SIWZ w zakresie rozmiaru torby. Wykonawca zaproponował inny 

produkt niż opisany przez Zamawiającego. Z analizy parametrów podanego w ofercie 

produktu wynika, że niezgodność występuje w każdym zakresie tj. wymiarów wewnętrznych 

(wysokość, długość, szerokość) 13,5x9x8 cm, które są mniejsze niż wymiary, bez elementów 

wystających dla aparatu dla którego ma być przeznaczony. Zamawiający w Zmodyfikowanej 

Specyfikacji Technicznej wymagał torby przeznaczonej na aparat firmy Nikon COOLPIX 

P900 posiadającej dodatkowe kieszenie na akcesoria.  

W przedstawionym stanie faktycznym, Wykonawca zaoferował produkt o parametrach 

uniemożliwiających zastosowanie do wymaganego przez Zamawiającego celu.  
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Oznacza to, iż w istocie Wykonawca zaoferował produkt, niezgodny z wymogami 

Zamawiającego.  

Na poparcie powyższych stwierdzeń, należy wskazać stanowisko prezentowane jednolicie  

w orzecznictwie, zgodnie z którym "niezgodność treści oferty z treścią SIWZ ma miejsce 

wówczas, gdy zaoferowany przez wykonawcę przedmiot zamówienia nie odpowiada 

przedmiotowi zamówienia opisanemu w SIWZ, co do zakresu, ilości, jakości, warunków 

realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia" (wyrok KIO  

z dnia 14 stycznia 2013 r. (KIO 2903/12)). 

 

3) Oferta nr 7  

Bawro Barbara Wiśniewska, ul. Maczka 2/9, 56-400 OLEŚNICA   

 

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień 

publicznych” (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3. 

 

Kolejny Wykonawca oceniony jako najkorzystniejszy w tej części postępowania   

w dniu 12.10.2020r. został wezwany przez Zamawiającego do złożenia kart katalogowych 

produktów równoważnych, w celu wykazania spełniania przez oferowane produkty/dostawy 

wymagań zamawiającego.  

 

W odpowiedzi Wykonawca poinformował, że w związku opóźnieniem dostaw oferowanej 

drukarki Epson S.C.-P700 (pozycja 14 formularza cenowego) nie jest w stanie zrealizować 

zamówienia w zadeklarowanym terminie. W związku z powyższym oświadczył, że nie może 

złożyć wymaganych w wezwaniu dokumentów. 

 

Powyższe, po wyczerpaniu procedury wyjaśniającej, powoduje konieczność odrzucenia oferty, 

jako niezgodnej z treścią SIWZ.  

 

4) Oferta nr 5  

P.H.U „BMS” s.j., Zbigniew Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 KWIDZYN   

 

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień 

publicznych” (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3. 

 

Zamawiający działając na mocy art. 26 ust. 2 Ustawy Pzp, 15.10.2020r. zwrócił się  

do Wykonawcy z wezwaniem do złożenia dokumentów tj. kart katalogowych celu potwierdzenia 

spełnienia przez oferowane produkty, wymaganych przez Zamawiającego parametrów 

określonych w Specyfikacji Technicznej dla pozycji 2, 3, 4, 8, 9, 11 Formularza Cenowego, 

wyznaczając termin wywiązania się z tego obowiązku do dnia 23.10.2020r. 

 

Zaproponowany statyw CAMROCK do PowerShot G7 X Mark II posiada maks. wysokość 

roboczą 125 cm, a nie jak wymagał Zamawiający ok. 170 cm. W przedstawionym stanie 

faktycznym, Wykonawca zaoferował produkt o innych parametrach niż żądał tego Zamawiający 

w treści SIWZ. Oznacza to, iż w istocie Wykonawca zaoferował produkt, niezgodny z wymogami 

Zamawiającego. 

 

Na poparcie powyższych stwierdzeń, należy wskazać stanowisko prezentowane jednolicie  

w orzecznictwie, zgodnie z którym "niezgodność treści oferty z treścią SIWZ ma miejsce 

wówczas, gdy zaoferowany przez wykonawcę przedmiot zamówienia nie odpowiada 

przedmiotowi zamówienia opisanemu w SIWZ, co do zakresu, ilości, jakości, warunków 

realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia"  
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(wyrok KIO z dnia 14 stycznia 2013 r. (KIO 2903/12)). 

 

5) Oferta nr 8  

GM TRADE s.c. Grzegorz Surman, Monika Fornalczyk, ul. Klonowa 2, Klępina, 66-010 

NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI   

 

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1. pkt 1, art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

„Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3. 

 

Zamawiający działając na mocy art. 26 ust. 2 Ustawy Pzp. zwrócił się do kolejnego Wykonawcy  

z wezwaniem do złożenia dokumentów tj. kart katalogowych w celu potwierdzenia spełnienia 

przez oferowane produkty, wymaganych przez Zamawiającego parametrów określonych w 

Specyfikacji Technicznej dla pozycji 4, 7, 9, 11, 14 Formularza Cenowego, wyznaczając termin 

wywiązania się z tego obowiązku do dnia 27.10.2020r. 

 

Wykonawca w wyznaczonym terminie przedłożył karty katalogowe. Wykonawca  

w Formularzu Cenowym w poz. 7 dla futerału Canon DCC-1880 Czarny wskazał w kolumnie pt. 

„nazwa” zupełnie inny produkt – bezprzewodowy pilot Cannon BR-E1, natomiast Wykonawca 

w ramach złożonych kart katalogowych przedstawił dokumenty na pokrowiec Canon DCC-1880. 

Wykonawca na etapie składania wyjaśnień doprowadził do zmiany pierwotnie złożonej oferty  

w poz. 7. W miejsce błędnie zaproponowanego produktu równoważnego Wykonawca, proponuje 

produkt oczekiwany przez Zamawiającego.   

 

Wykonawca w poz. 9 formularza cenowego zaproponował statyw CamrockTC63do Canon 

PowershotG7x Mark II 2. W treści przesłanej karty katalogowej produktu równoważnego 

odczytać można, że max. wysokość pracy z głowicą wynosi 159cm, przy wymaganej przez 

Zamawiającego wysokości roboczej: ok. 170 cm; kolejnym parametrem jest wysokość złożonego 

z głowicą statywu, która wynosi 63,5 cm, a Zamawiający wymagał ok. 50cm.   

W przedstawionym stanie faktycznym, Wykonawca zaoferował produkt o innych parametrach niż 

żądał tego Zamawiający w treści SIWZ. Oznacza to, iż w istocie Wykonawca zaoferował produkt, 

niezgodny z wymogami Zamawiającego. 

Wykonawca w pozycji 14 formularza cenowego zaproponował drukarkę Canon Pixma  

Pro-10S. Otrzymana karta katalogowa produktu równoważnego dla poz. 14 – „drukarka Canon 

Pixma Pro-10S” nie zawierała w swej treści wszystkich parametrów technicznych wymaganych 

przez Zamawiającego. W związku z powyższym, Zamawiający w dniu 23.10.2020r. pocztą 

mailową i 26.10.2020r. pocztą tradycyjną skierował do Wykonawcy wezwanie do złożenia 

wyjaśnień w zakresie udokumentowania brakujących danych tj. rozdzielczość druku, informacji  

o komunikacji USB, parametrów obsługiwanego papieru (grubość), ciężaru (wagi) urządzenia.  

Wykonawca w dniu 26.10.2020r. przesłał pocztą mailową kartę katalogową wraz z wyjaśnieniem 

braku kompletności karty.    

Z treści karty katalogowej otrzymanej w dniu 29.10.2020r. odczytać można, że rozdzielczość 

druku proponowanej drukarki Canon Pixma Pro-10S wynosi 4800x2400 DPI, przy wymaganej 

przez Zamawiającego max. rozdzielczości 5760x1440 DPI. Karta nie zawiera informacji  

o dopuszczalnej grubości papieru do drukowania. 

W przedstawionym stanie faktycznym, Wykonawca zaoferował produkt o innych parametrach niż 

żądał tego Zamawiający w treści SIWZ. Oznacza to, iż w istocie Wykonawca zaoferował produkt, 

niezgodny z wymogami Zamawiającego. 

Zamawiający po dokonanej ocenie wobec zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oraz złożonych dokumentów odrzuca ofertę, ponieważ nie odpowiada ona treści specyfikacji. 

Zgodnie z wyrokiem z 14.10.2016 r., KIO 1800/16 oferta, której treść zmieniono po terminie 

składania ofert jest niezgodna z treścią Prawa zamówień publicznych i jako taka podlega 

odrzuceniu. Tak, też stanowi teza wyroku z 27.09.2016 r., KIO 1724/16 wedle, której  

w świetle art. 87 ust. 1 zd. 2 Prawa zamówień publicznych., niedopuszczalne jest prowadzenie 

między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,  
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z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Przywołany przepis 

statuuje generalną zasadę niezmienialności treści oferty po upływie terminu składania ofert. Zakaz 

ten jest również gwarancją przestrzegania w postępowaniu zasady równego traktowania 

Wykonawców, którzy mają prawo oczekiwać, że Zamawiający będzie oceniał dokumenty 

składane przez nich w tym samym czasie. 

Skutkiem, stwierdzenia faktu niedozwolonej zmian treści oferty jest konieczność jej odrzucenia 

zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych. zgodnie, z którym Zamawiający 

odrzuca ofertę, jeżeli jest ona niezgodna z ustawą 

 

 

 

Pouczenie: Od decyzji Zamawiającego nie przysługuje odwołanie określone w Dziale VI 

Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej".  

Zgodnie z brzmieniem art. 181 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca 

może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego 

o: 1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego                                  

w niniejszym postępowaniu, lub  2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu 

odwołanie. 
  

  

 

Z poważaniem   

 

                            DOWÓDCA  

             22. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO  

          /-/ płk pil. mgr inż. Mirosław ZIMA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonano w  1  egz.:       

Egz. Nr 1 – ad  acta  

Wykonał: A. Ziółek (tel. 261 536 747)  

Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych 

 

  

 


