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ZAWIADOMIENIE

numer sprawy: DA.271.05.2019

Dot.: Przetargu nieograniczonego pn. ''NABYCIE WÓZKA WIDŁOWEGO CZOŁOWEGO Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM''
ogłoszonego w BZP nr 566501-N-2019 z dnia 28-06-2019

1.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
informuje, że:
1.1. Odrzuca oferty nw. Wykonawców.
A). JUNGHEINRICH POLSKA Sp. z o.o.; ul. Świerkowa 3, BRONISZE; 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI
Uzasadnienie faktyczne:

Oferta podlega odrzuceniu z powodu jej niezgodności z merytoryczną treścią SIWZ, m.innymi np.:
> Wykonawca oferuje termin dostawy inny niż wymagany w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ przetargu.
> Wykonawca nie akceptuje postanowień SIWZ przetargu zawartych w § 6 ust. 3 wzoru umowy.
> Wykonawca nie akceptuje postanowień SIWZ przetargu zawartych w § 9 wzoru umowy.
Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust. 1 pkt 2), Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z
2017r., poz. 1579).

B). Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o.; ul. Potockiego 1a; 96-313 JAKTORÓW

(adres do korespondencji: ul. Jeleniogórska 16, 60-179 Poznań)

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta podlega odrzuceniu z powodu jej niezgodności z merytoryczną treścią SIWZ, m.innymi np.:
> Wykonawca oferuje termin dostawy inny niż wymagany w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ przetargu.
> Wykonawca nie przyjmuje warunków zawartych w SIWZ przetargu, w tym wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 2 do SIWZ.
Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust. 1 pkt 2), Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z
2017r., poz. 1579).

1.2. Unieważnia przedmiotowe postępowanie.
Uzasadnienie faktyczne:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie prawne:

Unieważnienie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity, Dz.U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.).
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