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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 
 Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PN/7/2018. 
Nazwa zadania: „Dostawa wykładziny, materiałów budowlanych, elektrycznych                           
i hydraulicznych”- PAKIET II – Materiały budowlane 
 
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) 
zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. 
 
Uzasadnienie faktyczne: 
W prowadzonym postępowaniu zostały złożone dwie oferty, które Zamawiający odrzucił na 
postawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ są niezgodne 
z treścią Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ.  
Pierwsza oferta została złożona przez Wykonawcę Kwasek i Spółka Sp.j., Chwałki 72A, 27-
600 Sandomierz, z ceną brutto: 43.193,14 zł., oferta jest niezgodna z treścią SIWZ w ten 
sposób, że Zamawiający Pakiecie nr II w poz. nr 11 wymagał zaoferowania kleju 
montażowego jednoskładnikowego o czasie schnięcia nie dłuższym niż 15 minut i czasie 
oczekiwania na pełne utwardzenia nie dłuższym niż 48 godzin, natomiast Wykonawca          
w złożonej ofercie zaoferował klej montażowy jednoskładnikowy o czasie schnięcia 10-20 
minut i czasie pełnego utwardzenie 24-72 godzin. W poz. nr 19 Zamawiający wymagał 
zaoferowania silikonu budowlanego jasno szarego o szybkości utwardzania minimum 3mm 
w ciągu doby, Wykonawca zaoferował silikon uniwersalny z tempem utwardzania 2,0 mm 
na dobę. W poz. nr 22 Zamawiający wymagał zaoferowania silikonu uszczelniającego 
uniwersalnego o czasie obróbki nie krótszym niż 25 minut, Wykonawca zaoferował silikon 
neutralny o czasie obróbki 5-15 minut.  
Druga oferta została złożona przez Wykonawcę METALZBYT - HURT Spółka z o.o. ul. 
Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko – Biała, z ceną brutto 38.019,30 zł. i jest  niezgodna                
z  treścią SIWZ w ten sposób, że Zamawiający w Rozdziale VII pkt. 3 SIWZ określił katalog 
dokumentów na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych 
przez Zamawiającego, jakie będzie musiał dostarczyć Wykonawca, którego oferta została 
najwyżej oceniona tj. odnośnie Pakietu nr II poz. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12,13, 17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 
29, 30 karty techniczne i karty charakterystyki oferowanych produktów. Wykonawca zarówno 
na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 oraz art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych nie przedłożył wymaganego dokumentu w zakresie poz. nr 5 tj. karty technicznej 
zaoferowanego produktu. Ponadto w poz. nr 12 Pakietu nr II Zamawiający wymagał 
zaoferowania lakieru wodorozcieńczalnego akrylowego bezbarwnego o zużyciu przy 
jednokrotnym malowaniu, co najmniej 14m² z 1 litra lakieru, natomiast Wykonawca w złożonej 
ofercie zaoferował akrylowy lakier lamperyjny o wydajności przy jednej warstwie do 10m²/l.    
W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego w zakresie Pakietu nr II, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej 
odrzuceniu. 
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych  
 
 



Środki ochrony prawnej 
Od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, 
Skarga do Sądu). 
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o: 
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub 
2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.  
Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia 
przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub 
poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono 
przesłane w inny sposób. 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się  [x]  w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g. 
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Kierownik Zamawiającego 


