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   Warszawa, dnia 01.03.2019r. 

 

INFORMACJA O NIEWYBRANIU OFERTY/  

UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Dotyczy: postępowania numer WPZ/63/RZ/2019 

Zamawiający, 2. Regionalna Baza Logistyczna informuje, że w postępowaniu  

na dostawę zestawu remontowego do noktowizora PCS-6 nie podlega wybraniu  

oferta złożona przez Wykonawcę PCO Spółka Akcyjna ul. Jana Nowaka  

– Jeziorańskiego 28, 03-982 Warszawa z uwagi na fakt, iż zawiera ona zastrzeżenia 

odnośnie zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. 

Uzasadnienie faktyczne:  

Zamawiający w Formularzu oferty wymagał następującego oświadczenia:   

„w związku z postępowaniem prowadzonym na dostawę zestawu remontowego  

do noktowizora PCS-6, oferujemy realizację zamówienia w pełnym zakresie 

określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz zgodnie z Opisem przedmiotu 

zamówienia.” 

Wykonawca, który złożył ofertę, w Formularzu oferty w powyższym zakresie wskazał: 

„w związku z postępowaniem prowadzonym na dostawę zestawu remontowego  

do noktowizora PCS-6, oferujemy realizację zamówienia w pełnym zakresie 

określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz zgodnie z Opisem przedmiotu 

zamówienia z tym zastrzeżeniem, że swoje uwagi przekazujemy w zał. nr 3 „Uwagi  

do wzoru umowy”, zał. nr 4 „Uwagi do Opisu przedmiotu zamówienia” oraz zał. nr 5 

„Uwagi do Klauzuli jakościowej”, będącymi integralną częścią poniższej oferty.” 

Ponadto Zamawiający w pkt. 5 ppkt. 3 Formularza oferty wymagał złożenia 

następującego oświadczenia: 

„5. Oświadczamy, że: 

3) zapoznaliśmy się ze wszystkimi postanowieniami wzoru umowy i zawartymi  

    w nim warunkami płatności i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń.” 
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Wykonawca składając oświadczenie w powyższym punkcie, wskazał: 

„5. Oświadczamy, że: 

3) zapoznaliśmy się ze wszystkimi postanowieniami wzoru umowy i zawartymi  

w nim warunkami płatności i swoje uwagi i zastrzeżenia przekazujemy  

w załączniku nr 3 „Uwagi do Wzoru umowy”, załączniku nr 4 „Uwagi do Opisu 

przedmiotu zamówienia” oraz zał. nr 5 „Uwagi do Klauzuli jakościowej”.” 

Dodatkowo Wykonawca załączył do Formularza oferty zmodyfikowany Opis 

przedmiotu zamówienia, Wzór umowy oraz Klauzulę jakościową. 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego a wszelkie uwagi i zastrzeżenia należy wnosić przed zakończeniem 

terminu do składania ofert. 

Z uwagi na znaczne zmiany zaoferowane przez Wykonawcę, oferta złożona  

w niniejszym postępowaniu nie podlega wybraniu. 

W nawiązaniu do powyższego Zamawiający informuje, że w dniu 01.03.2019r. 

unieważnia postępowanie na dostawę zestawu remontowego do noktowizora PCS-6. 

Uzasadnienie faktyczne:  

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty podlegającej wybraniu. 

Podstawa prawna unieważnienia:  

Rozdział 7 § 16 ust. 5 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

w 2. Regionalnej Bazie Logistycznej, niewymagających stosowania ustawy Pzp. 
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