MIEJSKIE CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY W KRAKOWIE
31- 450 KRAKÓW, UL. UŁANÓW 9A
TEL. (12) 650 35 00
NIP: 675-10-41-971; REGON: 000553621
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Dostawa sprzętów i materiałów budowlanych do Placówek oświatowych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
- w zakresie: Części 1 - Dostawa sprzętów i materiałów budowlanych - branża A
Znak sprawy: ZP.261.35.2021
Numer postępowania: MCOO/ZP/CKZ/5/21
Zamawiający informuje o unieważnieniu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego jw. w zakresie części jw.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej
oferty. Zgodnie z art. 259 ustawy PZP jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert
częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się
przepisy art. 255-258 ustawy PZP.
Zamawiający, zgodnie z zapisami rozdz. III.12) SWZ, dopuścił możliwość składania ofert
częściowych na jedną bądź większą liczbę części zamówienia.
W zakresie przedmiotowej części zamówienia zostały złożone trzy oferty, tj. oferty Wykonawców:
Supply24 Sp. z o.o. (oferta nr 1*) z ceną 69.999,07 zł, Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o. (Oferta nr 2*)
z ceną 94.688,96 zł oraz Impuls Contractor Sp. z o.o. Sp. k. (Oferta nr 3*) z ceną 184.509,23 zł.
Cena oferty z najniższą ceną, spośród ofert, które nie zostały odrzucone, tj. cena oferty
Wykonawcy: Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o. (Oferta nr 2*) 94.688,96 zł, przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowej części zamówienia, tj. kwotę
64.965,87 zł. Zamawiający nie miał możliwości zwiększenia ww. kwoty do ceny tej oferty.
W związku z powyższym postępowanie w zakresie przedmiotowej części zostało unieważnione
na podstawie art. 255 pkt 3 w zw. z art. 259 ustawy PZP.
Informacja o Wykonawcy, którego oferta została odrzucona:
Supply24 Sp. z o.o. (oferta nr 1*)
Podstawa odrzucenia:
Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 8 ustawy PZP, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco
niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zgodnie z art. 224 ust. 6 ustawy PZP, odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem,
podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli
złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.

Z uwagi na fakt, iż całkowita cena oferty Wykonawcy, tj. kwota 69.999,07 zł stanowi ~60%
średniej arytmetycznej całkowitych cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 1 i 10 ustawy PZP, Zamawiający w dniu 14.09.2021r. zwrócił się
do Wykonawcy na podstawie art. 224 ust.1 ustawy PZP o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia
dowodów dotyczących wyliczenia ceny zamówienia. Wyjaśnienia wraz z dowodami winny były
zostać dostarczone Zamawiającemu w terminie do dnia 16.09.2021r.
Wykonawca złożył przedmiotowe wyjaśnienia po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
tj. w dniu 17.09.2021 r.
Tym samym oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 8 ustawy
PZP w związku z art. 224 ust. 6 ustawy PZP.
*Numeracja łączna dla wszystkich części zamówienia

Kraków, dnia 22.09.2021r.
Sporządził/a:
Anna Madej

