Warszawa, 15 grudnia 2020 r.

INFORMACJA
O ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
NR ZP-18/12/2020/272/W/MSW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości
UMFC
na
terenie
Warszawy,
znak
sprawy:
ZP-18/12/2020/272/W/MSW
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm. – dalej PZP)
Zamawiający Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina odrzuca ofertę złożoną przez
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe LEKARO Jolanta Zagórska jako
niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a ponadto Zamawiający na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości UMFC na terenie
Warszawy, znak sprawy: ZP-18/12/2020/272/W/MSW
Uzasadnienie
Zgodnie z art. art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść
nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.
87 ust. 2 pkt 3 PZP. W niniejszym postępowaniu Wykonawca Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowo Usługowe LEKARO Jolanta Zagórska sporządził kalkulacje
oferty w oparciu o nieaktualny formularz cenowy, co powoduje niedającą się usunąć w
trybie przewidzianym w art. 87 ust. 2 pkt 3 niezgodność oferty z SIWZ.
Mając na względzie, że pozostałe złożone w postępowaniu oferty przekraczają kwotę,
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia (kwota:
372.973,62 zł brutto) niniejsze postępowanie należało unieważnić zgodnie z art. 93 ust.
1 pkt 4 PZP, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli cena 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 najkorzystniejszej oferty.
Z uwagi na powyższe rozstrzygnięto jak w petitum pisma.
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