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Ogłoszenie nr 510054696-N-2020 z dnia 26-03-2020 r.
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki: Dostawa pionowych zbiorników
ciśnieniowych
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 518053-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki, Krajowy numer identyfikacyjny
37902000000000, ul. ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo
Polska, tel. 22 112 52 05, e-mail iel@iel.waw.pl, faks 22 112 54 44.
Adres strony internetowej (url): https://iel.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa pionowych zbiorników ciśnieniowych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZPI.2610.2.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 szt. pionowych zbiorników ciśnieniowych na sprężone
powietrze. Zbiorniki muszą spełniać wymagania Dyrektywy 2014/68/UE (PED). Zbiorniki
zostaną zamontowane na zewnątrz i muszą być odporne na działanie warunków
atmosferycznych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 44615000-4
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SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1) przywołanej ustawy. Uzasadnienie faktyczne: W
postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, zostały złożone dwie oferty: Ustalono, że
obydwie oferty podlegają odrzuceniu: 1) Oferta nr 1 złożona przez HYDROKOMPLET Grzegorz
Dreszler, Andrzej Molczyński Spółka Cywilna Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 89
ust. 1 pkt 2 oraz art. 90 ust.3 Ustawy Pzp Uzasadnienie faktyczne: w związku z podejrzeniem, że
cena oferty złożonej przez Wykonawcę jest rażąco niska, pismem z dnia 10 marca 2020 r.
wystosowano wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie elementów oferty mających wpływ na
wysokość zaoferowanej ceny. W odpowiedzi Wykonawca wskazał, że cena oferty dotyczyła
asortymentu niezgodnego z wymaganiami Zamawiającego w zakresie zabezpieczenia
antykorozyjnego). Uwzględniając powyższe oferta winna zostać odrzucona jako niezgodna z
treścią SIWZ oraz zawierająca rażąco niską cenę. 2) Oferta nr 2 złożona przez Technologie
Sprężania Gazu TSG Joanna Kuźbicka Podstawa prawna: art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający, pismem z dnia 9 marca 2020 r. wezwał Wykonawcę do
złożenia wyjaśnień Technologie Sprężania Gazu TSG Joanna Kuźbicka w zakresie treści złożonej
oferty. W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca potwierdził, że przedmiot oferty jest niezgodny z
wymaganiami Zamawiającego zawartymi w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca
zaoferował zbiornik 2500 – 3000 l o ciśnieniu 26 bar oraz zbiornik 500 l o ciśnieniu 18 bar,
podczas gdy Zamawiający wymagał zbiornika 2500 – 3000 lo ciśnieniu co najmniej 30 bar oraz
pojemnika 500 l o ciśnieniu roboczym co najmniej 25 bar. Powyższe stanowi nieusuwalną wadę
treści złożonej oferty.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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