Kętrzyn, dnia 28.01.2021r.
Zamawiający:
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr SO.271.36.2020
znak: SO.271.36.2020
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SO.271.36.2020 w trybie przetargu nieograniczonego
„Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu
pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie”

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
w zakresie części I- Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia
wraz z montażem do „Laboratorium fizycznego”
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP, Burmistrz Miasta
Kętrzyn informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa
pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w
ramach projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie”, znak
post. SO.271.36.2020, w zakresie części I- Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia
wraz z montażem do „Laboratorium fizycznego” Zamawiający:
1) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP odrzucił ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę TRONUS
POLSKA Sp. z o.o., 01-237 Warszawa, ul. Ordona 2a;
2) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP odrzucił ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę
„Nowa Szkoła” Sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź;
3) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP odrzucił ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę CHECSPORT Anna Chęć, 41-700 Ruda Śląska, ul. Smołki 4;
4) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy PZP unieważnił postępowanie w zakresie części I-

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do „Laboratorium
fizycznego”.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, tj.
kwoty 214.000 euro. W postępowaniu nie dopuszczono, ani nie ustanowiono dynamicznego systemu
zakupów.
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SO.271.36.2020 w zakresie części I- Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z
montażem do „Laboratorium fizycznego” wpłynęły skutecznie 3 oferty.
Cena brutto

okres rękojmi za
wady i gwarancji
jakości przedmiotu
zamówienia

399.282,60 zł

60 m-cy

2.

„Nowa Szkoła” Sp. z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
90-248 Łódź

78.990,00 zł

60 m-cy

3.

CHEC-SPORT Anna Chęć
41-700 Ruda Śląska, ul. Smołki 4

74.780,00 zł

24 m-ce

Nr
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
oferty

1.

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.
01-237 Warszawa, ul. Ordona 2a

W toku badania ofert na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP dokonano poprawy omyłek
rachunkowych zaistniałych w ofercie Wykonawcy CHEC-SPORT Anna Chęć, 41-700 Ruda Śląska, ul.
Smołki 4. Cena oferty brutto ww. Wykonawcy wyniosła 76.171,00 zł.
Zamawiający dokonał badania ofert i stwierdził, co następuje:
W formularzu cenowym – zał. nr 3a do SIWZ Zamawiający dla poz. 9, 10, 34, 35, 116, 125
wymagał wskazania nazwy producenta i modelu oferowanego produktu nazwy oraz w zakresie poz. 125
modelu procesora i karty graficznej oraz wersję systemu operacyjnego. Zamawiający zaznaczył, że w
przypadku, gdy dany produkt nie jest oznaczony marką, Wykonawca zobowiązany był podać „nazwa
producenta oraz model laptopa, nazwa oraz model procesora i karty graficznej oraz wersję systemu
operacyjnego, w przypadku laptopa nazwę producenta i model w przypadku innego sprzętu”

celem

identyfikacji oferowanego produktu w sposób jednoznaczny.
Oferta Wykonawcy TRONUS POLSKA Sp. z o.o., 01-237 Warszawa, ul. Ordona 2a nie jest zgodna
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca

w pozycjach 9, 10, 34, 35, 116, 125 nie wskazał modeli oferowanego sprzętu,

a podane przez Wykonawcę symbole sprzętu nie pozwalają zweryfikować sprzętu i ocenić, czy spełnia on
postawione przez Zamawiającego wymagania. Wykonawca w złożonym formularzu cenowym w
wymaganych pozycjach obowiązany był skonkretyzować z nazwy i modelu oferowany produkt, a dla poz.
125 miał wskazać model procesora i karty graficznej oraz wersję systemu operacyjnego, zaś Wykonawca
przytoczył dosłowny opis sprzętu dokonany przez Zamawiającego.
Mając na względzie powyższe, oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę TRONUS POLSKA Sp. z o.o.,
01-237 Warszawa, ul. Ordona 2a polega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, gdyż
jest niezgodna z treścią SIWZ.
Oferta Wykonawcy „Nowa Szkoła” Sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź
nie jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
W poz. 9 monitor interaktywny - Wykonawca zaoferował sprzęt o mniejszych od wymaganych
wymiarach przewodów.
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W poz. 10 wizualizer - Wykonawca zaoferował sprzęt, o mniejszej rozdzielczości wyjściowej
wizualizera [piksele] mniej niż 3 000 000 (2 Mpix), o mniejszym obszar skanowania, aniżeli wymagał
Zamawiający, powinno być około 42,0 x 31,5 cm, w ofercie jest 420 x 297 mm.
W poz. 34 dalmierz laserowy - Wykonawca zaoferował sprzęt, o innych wymiarach sprzętu,
dokładność +/- 3 mm w ofercie 1,5 mm, zakres widoczności ok. 0,15-30 m w ofercie jest 0,05.
W poz. 35 w opisie poziomicy laserowej brakuje informacji dotyczących nazwy producenta
i modelu statywu.
Mając na względzie powyższe, oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę „Nowa Szkoła” Sp. z o.o., ul.
Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź polega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy PZP, gdyż jest niezgodna z treścią SIWZ.
Oferta Wykonawcy CHEC-SPORT Anna Chęć, 41-700 Ruda Śląska, ul. Smołki 4 nie jest zgodna ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca

w pozycjach 9, 10, 34, 35, 116, 125 nie wskazał informacji o producentach,

modelach oferowanego sprzętu, czego jednoznacznie wymagał Zamawiający.
Mając na względzie powyższe, oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę CHEC-SPORT Anna Chęć,
41-700 Ruda Śląska, ul. Smołki 4 polega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, gdyż
jest niezgodna z treścią SIWZ.
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 70 348,00 zł brutto.
Złożone w postępowaniu oferty przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
Z uwagi na konieczność odrzucenia wszystkich złożonych w postępowaniu ofert, działając na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, jak również na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP
(złożone oferty przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia)

Zamawiający

unieważnił

postępowanie

„Dostawa

pomocy

dydaktycznych

i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn.
„Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie” w zakresie części IDostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do „Laboratorium
fizycznego”.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta
(-) Ryszard Niedziółka

Sporządziły: M.Cz. J.B. B.S.
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