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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W oparciu  o  art.  93  ust.  3  ustawy Prawo  zamówień  publicznych  Zespół  Zamówień  Publicznych  KWP
w Katowicach  zawiadamia,  że  unieważniono  postępowanie  prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na
„Mycie pojazdów służbowych będących na stanie KMP Żory”.

Do  upływu  terminu  składania  ofert  złożono:  1  ofertę  Wykonawcy  GRAN  Anna  Jakubowska,  40-004  Katowice,
Al. Korfantego 30/46.

Złożona  do  postępowania  oferta  Wykonawcy  ma  charakter  oferty  handlowej.  Wykonawca  nie  złożył
formularza ofertowego zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 do SIWZ, a treść przedstawionego dokumentu nie zawiera
wymaganych przez Zamawiającego treści i oświadczeń.

Wykonawca w treści dokumentu zawarł informację „Cena – auto komplet 60zł”. Zamawiający wymagał aby
cena oferty stanowiła sumę usług: mycia pojazdów osobowych, odkurzania pojazdów osobowych, mycia pojazdów
typu furgon oraz odkurzania pojazdów typu furgon wraz ze wskazaniem przewidywanej ilości poszczególnych usług.

Jednocześnie Wykonawca zawarł informacje, że  „Dojazd gratis pod wskazany adres” oraz  „Oszczędność
czasu. 7Dni w tygodniu”. Zamawiający jako kryterium oceny ofert wymagał aby Wykonawcy wskazali odległość myjni
od siedziby KMP Żory wraz ze wskazaniem adresu i godzin otwarcia myjni. Przedstawione przez Wykonawcę zapisy
nie odpowiadają zapisom SIWZ.

Zamawiający nie może wyjaśnić elementów składowych ceny Wykonawcy oraz innych elementów oferty bez
naruszenia art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż stanowiłoby to prowadzenie negocjacji złożonej oferty.

W związku z powyższym oferta Wykonawcy zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp tj  „jej
treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia” oraz na podstawie z art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp „zawiera błędy w obliczaniu ceny”.

Wobec powyższego postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.  93 ust.  1 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych tj.:  „nie złożono żadnej oferty  niepodlegającej  odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu”.
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