
 
 
 
 

 

 

Informacja o wyniku postępowania 

 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00023.2018  21.08.2018 r. 

l.dz.: ZP.KW-00308/18   

 

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

na sukcesywną dostawę, wyprodukowanych przez Wykonawcę, tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej. 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), informuję, iż: 

• Do prowadzonego postępowania zostały złożone następujące oferty: 

� TABLA Sp. z o.o., ul. Diamentowa 7B, 20 – 447 Lublin: 

− cena – 278.051,44 zł brutto, 

− wyrażony w pełnych dniach termin dostawy tablic rejestracyjnych od daty złożenia przez 

Zamawiającego zamówienia e–mailem – 5 dni, 

− wyrażony w pełnych dniach termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych od daty złożenia 

przez Zamawiającego zamówienia e–mailem – 2 dni. 

Wykonawca ten zostaje wykluczony z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 

przytoczonej ustawy, ponieważ nie wykazał spełnienia warunków udziału w postepowaniu. 

Zgodnie z zapisami Rozdziału IV ust. 1 pkt 1) i pkt 3) i Rozdziału VI ust. 1 pkt 1) lit. b) SIWZ wymagane 

było przesłanie aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia w formie Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia, które stanowiło wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Do upływu terminu składania ofert Wykonawca przesłał dokument, który nie zawierał informacji 

w wymaganym przez Zamawiającego zakresie, a jedynie ogólne oświadczenie o spełnieniu wszystkich 

kryteriów kwalifikacji. 

Zamawiający (pismo nr ZP.KW-00286/18, z dnia 07.08.2018 r.) wezwał Wykonawcę do uzupełnienia 

prawidłowego dokumentu. 

W odpowiedzi Wykonawca przesłał wymagany dokument, wygenerowany w dniu 08.08.2018 r. nie 

zostało zatem wykazane, iż na dzień składania ofert, tj. na 26.07.2018 r., spełnione zostały określone 

przez Zamawiającego warunki. 

� UTAL Sp. z o.o., Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9, 62 – 006 Kobylnica: 

− cena – 249.194,80 zł brutto, 

− wyrażony w pełnych dniach termin dostawy tablic rejestracyjnych od daty złożenia przez 

Zamawiającego zamówienia e–mailem – 2 dni, 

− wyrażony w pełnych dniach termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych od daty złożenia 

przez Zamawiającego zamówienia e–mailem – 5 dni. 

Przedmiotowa oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy, ponieważ 

jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Wykonawca zaproponował 5 – dniowy termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych od daty 

złożenia przez Zamawiającego zamówienia e–mailem. 

Zgodnie z zapisami Rozdziału III ust. 3 SIWZ wymagany był termin maksymalnie 3 – dniowy. 

• Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy, ponieważ nie 

złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
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