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Zduńska Dąbrowa, 28.11.2019 r. 

Znak sprawy: 5.2019 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZG. Z ART. 92 USTAWY PZP 

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa 

urządzeń i wyposażenia w ramach projektu „Nauczanie rolnicze XXI wieku – Modernizacja  

i rozbudowa bazy Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie” 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej Pzp, zawiadamia Państwa  

o ofertach odrzuconych oraz o unieważnieniu postępowania dla części 1, 2 i 3.  

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  

nr ogłoszenia 2019/S 207-503973, w dniu 25.10.2019 r. 

Po rozpatrzeniu złożonych ofert Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich 

wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, - nie dotyczy 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, - nie dotyczy 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 

spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności 

CZĘŚĆ 1 

W postępowaniu przetargowym dla części 1 do dnia 26.11.2019 r. wpłynęła jedna oferta 

firmy AGRO- PARTNER PAWEŁ KACZMAREK Perzów 60, 63-642 Perzów, oferta 

Wykonawcy została odrzucona na postawie art. 89 ust. 1 pkt 7b, ponieważ Wykonawca 

nie wniósł wadium, zgodnie z zapisami w rozdz. XIII SIWZ. 

CZĘŚĆ 2 
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W postępowaniu przetargowym dla części 2 do dnia 26.11.2019 r. wpłynęła jedna oferta 

firmy Danzap Agro Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, 

Załusin 36, 99-311 Bedlno, oferta Wykonawcy została odrzucona na postawie art. 89 ust. 

1 pkt 7b, ponieważ Wykonawca nie wniósł wadium, zgodnie z zapisami w rozdz. XIII 

SIWZ. 

CZĘŚĆ 3 

W postępowaniu przetargowym dla części 2 do dnia 26.11.2019 r. wpłynęła jedna oferta 

firmy Big Dutchman Polska Sp. z o.o. Ul. Sowia 762-080 Tarnowo Podgórne, oferta 

Wykonawcy została odrzucona na postawie art. 89 ust. 1 pkt 7b, ponieważ Wykonawca 

nie wniósł wadium, zgodnie z zapisami w rozdz. XIII SIWZ. 

4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali 

zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, - nie dotyczy 

5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, - nie dotyczy 

Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy. Postępowanie 

prowadzone działając na podstawie art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

6)  nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, - nie dotyczy 

Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy. Postępowanie 

prowadzone działając na podstawie art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

7) unieważnieniu postępowania 

Część 1 zamówienia: 

- uzasadnienie prawne 

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 unieważnia postepowanie jeżeli nie 

złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,  

z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;   

- uzasadnienie faktyczne 

W postępowaniu do dnia 26.11.2019 r. na część 1 zamówienia wpłynęła jedna oferta, firmy 

AGRO- PARTNER PAWEŁ KACZMAREK Perzów 60 63-642 Perzów, oferta Wykonawcy została 
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odrzucona na podstawie art. art. 89 ust. 1 pkt 7b, dlatego też Zamawiający działając na 

podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 unieważnia postepowanie dla tej części. 

Część 2 zamówienia: 

- uzasadnienie prawne 

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 unieważnia postepowanie jeżeli nie 

złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,  

z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;   

- uzasadnienie faktyczne 

W postępowaniu do dnia 26.11.2019 r. na część 2 zamówienia wpłynęła jedna oferta, firmy 

Danzap Agro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Załusin 36,  

99-311 Bedlno, oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. art. 89 ust. 1 pkt 7b, 

dlatego też Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 unieważnia 

postepowanie dla tej części. 

Część 3 zamówienia: 

- uzasadnienie prawne 

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 unieważnia postepowanie jeżeli nie 

złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,  

z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;   

- uzasadnienie faktyczne 

W postępowaniu do dnia 26.11.2019 r. na część 3 zamówienia wpłynęła jedna oferta, firmy 

Big Dutchman Polska Sp. z o.o. ul. Sowia 7 62-080 Tarnowo Podgórne, oferta Wykonawcy 

została odrzucona na podstawie art. art. 89 ust. 1 pkt 7b, dlatego też Zamawiający działając 

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 unieważnia postepowanie dla tej części. 

                                                                                                                           Zamawiający 

 


