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OFERENCI  
UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU 

 
 
 

Nasz znak: ZFU 341/7-1/2010                                Mokrsko, dnia 25.05.2010 r. 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Dostawę używanego samochodu 

pożarniczego dla jednostki OSP w miejscowości Komorniki”. 

 

 
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT  

 
 

 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171 poz. 1058, Nr 220, poz. 

1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, 

Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 223, poz. 1778) Zamawiający zawiadamia, że 

zostały odrzucone z przedmiotowego postępowania następujące oferty: 

 

1. Oferta nr 1 Wykonawcy: „ALEXIS” Handel Samochodami Krzysztof Listwa, 34-

232 Lachowice, Stryszawa 23, na podstawie: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 

29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, 

z późn. zm.)  

 

Uzasadnienie faktyczne: 

Przyczyną odrzucenia oferty z postępowania jest to, że oferta Wykonawcy „ALEXIS” 

Handel Samochodami Krzysztof Listwa nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt. III – Opis 

przedmiotu zamówienia, wskazał wymagania techniczne jakie musi spełniać przedmiot 

zamówienia. Wymagania te zostały również wyszczególnione w formularzu: 

„Charakterystyka oferowanego pojazdu” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

Wykonawca „ALEXIS” Handel Samochodami Krzysztof Listwa zaoferował 

przedmiot zamówienia niezgodny z opisem wynikającym z SIWZ. (W formularzu 

„Charakterystyka oferowanego pojazdu” produkt nie równoważny w poz. 6, 13, 15, 16 ) 

 



Uzasadnienie prawne: 

Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy „ALEXIS” Handel Samochodami 

Krzysztof Listwa, nie spełnia warunku określonego w art. 82 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych i została odrzucona w przedmiotowym postępowaniu stosownie do 

regulacji zawartej w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

2. Oferta nr 2 Wykonawcy „SAMOCHODY RATOWNICZE” ul. Ustronie 3, 86-

200 Chełmno, na podstawie: art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)  

 

Uzasadnienie faktyczne: 

Przyczyną odrzucenia oferty z postępowania jest to, że oferta Wykonawcy 

„SAMOCHODY RATOWNICZE” ul. Ustronie 3, 86-200 Chełmno nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt. III – Opis 

przedmiotu zamówienia, wskazał wymagania techniczne jakie musi spełniać przedmiot 

zamówienia. Wymagania te zostały również wyszczególnione w formularzu: 

„Charakterystyka oferowanego pojazdu” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

Wykonawca „SAMOCHODY RATOWNICZE” ul. Ustronie 3, 86-200 Chełmno 

zaoferował przedmiot zamówienia niezgodny z opisem wynikającym z SIWZ (w 

formularzu „Charakterystyka oferowanego pojazdu” produkt nie równoważny w poz. 15, 

16 ). 

Zamawiający w formularzu oferty wskazał na zastosowanie w przedmiotowym 

postępowaniu stawki podatku VAT 22%. Zgodnie bowiem z interpretacją indywidualną 

Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (sygnatura ITPP2/443-905/09/PS) z dnia 

13.01.2010 r. zastosowanie stawki podatku w wysokości 7% uzależnione jest między 

innymi od faktu, czy nabywcą towarów jest jednostka ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli 

natomiast nabywcą jest gmina, stawką właściwą dla dostaw towarów przeznaczonych na 

cele przeciwpożarowe będzie stawka 22%, bez względu na cel w jakim podmiot ten 

zakupuje przedmiotowe towary. 

Wykonawca popełnił w ofercie błąd przy obliczaniu ceny. Zastosował niewłaściwą 

stawkę podatku (7%) i tym samym źle obliczył podatek VAT, co skutkuje źle wyliczoną 

ceną brutto oferty. Błąd ten nie podlega poprawieniu w trybie art. 87 ust. 2 ustawy PZP. 

 

Uzasadnienie prawne: 

Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy „SAMOCHODY RATOWNICZE” 

ul. Ustronie 3, 86-200 Chełmno, nie spełnia warunku określonego w art. 82 ust. 3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych i została odrzucona w przedmiotowym postępowaniu 

stosownie do regulacji zawartej w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

Poparciem na odrzucenie oferty jest wyrok KIO z dnia 2 marca 2010 r. (Sygn. Akt 

KIO/UZP 49/10) w myśl którego: „Zamawiający nie jest uprawniony, aby na etapie oceny 

ofert, odstępować od ustalonych wymagań, które są wiążące tak samo dla samego 

zamawiającego jak i dla wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty i ubiegają się o 

zamówienie. Stwierdzenie niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz błędnego (odmiennego niż wymagany) sposobu wyliczania ceny, 

bezwzględnie zobowiązuje zamawiającego do odrzucenia takiej oferty”. 

 

 



3. Oferta nr 3 Wykonawcy „MJB” Mirosław Borkowski, Prusinowice, ul. 

Powstańców Śl. 2, 48-314 Pakosławice na podstawie: art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy z 

dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 

1655, z późn. zm.)  

 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający w formularzu oferty wskazał na zastosowanie w przedmiotowym 

postępowaniu stawki podatku VAT 22%. Zgodnie bowiem z interpretacją indywidualną 

Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (sygnatura ITPP2/443-905/09/PS) z dnia 

13.01.2010 r. zastosowanie stawki podatku w wysokości 7% uzależnione jest między 

innymi od faktu, czy nabywcą towarów jest jednostka ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli 

natomiast nabywcą jest gmina, stawką właściwą dla dostaw towarów przeznaczonych na 

cele przeciwpożarowe będzie stawka 22%, bez względu na cel w jakim podmiot ten 

zakupuje przedmiotowe towary. 

Wykonawca popełnił w ofercie błąd przy obliczaniu ceny. Zastosował niewłaściwą 

stawkę podatku (7%) i tym samym źle obliczył podatek VAT, co skutkuje źle wyliczoną 

ceną brutto oferty. Błąd ten nie podlega poprawieniu w trybie art. 87 ust. 2 ustawy PZP. 

 

Uzasadnienie prawne: 

Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy „MJB” Mirosław Borkowski, 

Prusinowice, ul. Powstańców Śl. 2, 48-314 Pakosławice, została odrzucona w 

przedmiotowym postępowaniu stosownie do regulacji zawartej w art. 89 ust. 1 pkt 6 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Poparciem na odrzucenie oferty jest wyrok KIO z dnia 2 marca 2010 r. (Sygn. Akt 

KIO/UZP 49/10) w myśl którego: „Zamawiający nie jest uprawniony, aby na etapie oceny 

ofert, odstępować od ustalonych wymagań, które są wiążące tak samo dla samego 

zamawiającego jak i dla wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty i ubiegają się o 

zamówienie. Stwierdzenie niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz błędnego (odmiennego niż wymagany) sposobu wyliczania ceny, 

bezwzględnie zobowiązuje zamawiającego do odrzucenia takiej oferty”. 

 

 

Na czynności Zamawiającego przysługuje Wykonawcom prawo wniesienia odwołania  w 

terminie 10 dni od dnia, przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia.   

 

 

                                Z poważaniem 

   

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  

2. a/a   


