Dąbrowa Górnicza, dn. 04.05.2022 r.
CSiR.KZP.331.2.2022

Informacja
o unieważnieniu postępowania - zg. z art. 260 ust. 2 ustawy z dn. 11 września 2019 Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)
postępowanie: Modernizacja Hali Widowiskowo – Sportowej CENTRUM w Dąbrowie
Górniczej – dostawa z montażem elementów oświetlenia areny głównej
Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej zawiadamia, że w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych odrzucono ofertę złożoną przez Wykonawcę: Robert Krawiec DM Group ul.
Wieczorka 2b/85, 41-219 Sosnowiec.
Zamawiający w związku z wątpliwościami dotyczącymi treści złożonej oferty tj.
a) nie wskazania jednoznacznego typu oprawy zgodnej z wymaganiami ofertowymi, tylko
prawdopodobnie serię opraw o różnych parametrach mocy,
b) określenia ceny całkowitej oferty niższej od wartości zamówienia powiększonej o należny
podatek od towarów i usług o 43%,
zwrócił się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących ww. elementów oferty.
Otrzymane wyjaśnienie dot. wątpliwości wymienionych w lit. b. powyżej Zamawiający
uznał jako wystarczające.
Otrzymane od Wykonawcy wyjaśnienia i karty katalogowe potwierdzają, że oferta dotyczy
serii opraw o różnych parametrach mocy. Zamawiający wymagał dostawy jednakowych 96 szt.
opraw o identycznych parametrach fotometrycznych i elektrycznych określonych w rozdziale II
ust. 1.1.2 lit. a SWZ oraz w zał. nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia. Ponadto Wykonawca
nie złożył wyjaśnień dotyczących wymaganego współczynnika TLCI, a karty katalogowe także nie
zawierają takiej informacji. Z uwagi na powyższe, treść oferty została uznana za niezgodną z
warunkami zamówienia.
Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej informuje, że przedmiotowe
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie art. 255
pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 ze zm.). W postepowaniu cena najkorzystniejszej oferty w wys. 1 084 860,00, złożona przez
Wykonawcę: ZESTI FOS Sp. z o.o., Dębe 5G, 05-140 Serock, przekracza kwotę, jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynoszącą 533 668,41 zł.

