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Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-1/2/09     zamówienia publicznego 

 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na wykonywanie usług pralniczych (II). 

 

I. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający informuje o odrzuceniu 

następujących ofert: 

1. oferty nr 1 złożonej przez „Pralnię Pomorską” Sp. z o. o., ZABAGNO 18,  

83-115 SWAROŻYN – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Zamawiający 

określił w SIWZ (załącznik nr 1 – formularz oferty oraz załącznik nr 6 – 

projekt umowy) wymagany termin płatności na 60 dni. Przed upływem 

terminu składania ofert nie złożono żadnego zapytania w sprawie zmiany tego 

wymagania, w związku z powyższym zmawiający miał prawo uznać, że 

warunki w tym zakresie zostały przez wykonawców zaakceptowane. 

Potwierdzeniem tej akceptacji miało być dołączenie powyższych załączników  

o niezmienionej treści (podpisanych bądź zaparafowanych) do oferty. 

Wykonawca złożył wskazane załączniki, jednakże dokonał na nich 

nieuprawnionej zmiany w zakresie terminu płatności (zmiana z 60 na 30 dni). 

W związku z powyższym zamawiający uznał, że złożona oferta nie jest zgodna 

z treścią SIWZ i jako taka podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1  

pkt 2 Pzp. 

2. oferty nr 2 złożonej przez „CITONET – BYDGOSZCZ” S.A., ul. Wyścigowa 7, 

85-740 BYDGOSZCZ – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Zamawiający 

określił w SIWZ (załącznik nr 1 – formularz oferty oraz załącznik nr 6 – 



  

projekt umowy) wymagany termin płatności na 60 dni. Przed upływem 

terminu składania ofert nie złożono żadnego zapytania w sprawie zmiany tego 

wymagania, w związku z powyższym zmawiający miał prawo uznać, że 

warunki w tym zakresie zostały przez wykonawców zaakceptowane. 

Potwierdzeniem tej akceptacji miało być dołączenie powyższych załączników  

o niezmienionej treści (podpisanych bądź zaparafowanych) do oferty. 

Wykonawca złożył załączniki, jednakże określony w nich termin płatności to 

90 dni. W związku z powyższym zamawiający uznał, że złożona oferta nie jest 

zgodna z treścią SIWZ i jako taka podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 2 Pzp. 

 

II. Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 Pzp Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 93 

ust. 1 pkt 1 Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług 

pralniczych (II) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione, 

ponieważ obie złożone w postępowaniu oferty podlegają odrzuceniu. 

 

 

Zamawiający składa podziękowanie wszystkim uczestnikom postępowania 

przetargowego. 

 

 

Z poważaniem 

        

Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych 

Maria Nieżorawska 
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