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dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę kontenera do zabudowy instalacji badawczych 60/PN/ApBad/2013

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, (Dz. U. z 2006 r Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), Zamawiający Instytut
Maszyn Przepływowych PAN informuje, że w postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
kontenera do zabudowy instalacji badawczych 60/PN/SKO/2013, zostało
unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy Pzp.
Ofertę złożyła firma:
Containex Container-Handelgeseltschaft m.b.H
AT-2355 Wiener Neudorf
IZ NO-Sud Strasse 14
Austria
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, ze względu, że jej treść nie odpowiada treści SIWZ.
UZASADNIENIE:
1) Wykonawca nie złożył wymaganych w SIWZ dokumentów t.j:
- Formularza ofertowego – załącznik nr. 1 do SIWZ. Wymóg dokumentu został
opisany w SIWZ VIII.2 - Na postępowanie należy złożyć wypełniony formularz
ofertowy (załącznik nr 1).
- oświadczenia z art. 24 o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Wymóg
dokumentu został opisany w SIWZ VI.1.2
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2) Ponadto dokumenty Wykonawcy nie są podpisane przez żadną osobę, kserokopie
nie są poświadczone za zgodność z oryginałem. Wymóg SIWZ:
VIII.7. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby
ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym
rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej

VIII.8. Wszystkie dokumenty składane wraz z ofertą mogą być złożone w oryginale
lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną
do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.

3) Dodatkowo Wykonawca proponuje w złożonych dokumentach sprzeczne warunki
realizacji umowy, niż określone w załączniku nr. 4 do SIWZ (wzorze umowy). Nie
byłoby więc możliwe podpisanie umowy na warunkach określonych w postępowaniu.

Jednocześnie, Zamawiający, Instytut Maszyn Przepływowych, ul. Fiszera 14, 80-231
Gdańsk

zawiadamia, że

w najbliższym

czasie

zostanie

wszczęte

kolejne

postępowanie w rzeczonej sprawie.

………………………………………….
Dr inż. Andrzej Krupa
Pełnomocnik dyrektora d.s. zakupu
Aparatury badawczej i naukowej

