
„Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością i w zarządzie Miejskiego TBS Sp.  

z o.o. w Koninie i terenach przynależnych”. 

 

Konin, dn. 30.06.2020 r. 

L.dz……………/DSP/MTBS/2020 

Znak sprawy: 6/MTBS/2020 

 

         

Dotyczy: Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością  

i w zarządzie Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie i terenach przynależnych – część I  

i część II 

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm) Zamawiający Miejskie TBS Sp. z o.o. w Koninie 

informuje, że prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego pn: Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością i w zarządzie 

Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie i terenach przynależnych.” – część I i część II nr sprawy 

6/MTBS/2020 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm)  „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli: (…) „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu  (…)” 

Zamawiający informuje, że odrzucił oferty niżej wymienionych Wykonawców: 

1) Oferta nr 1 

ECO WASH  

Tomasz Trojanowski 

ul. Czereśniowa 12 

62-571 Stare Miasto 

 

Uzasadnienie prawne: 
Zamawiający działając na podstawie art. 87 ust. 1 pkt.7b  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm) odrzuca ofertę jeżeli wadium nie 

zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia 

wadium. 

Uzasadnienie faktyczne: 
Zamawiający żądał wniesienia wadium w wysokości dla części I – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 

00/100 zł), dla części II – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 zł)   ( Roz.VIII pkt 8.1.) Termin 

na składanie ofert upływał w dniu 25.06.2020r. o godz.10:00. Wykonawca złożył wadium w formie 

pieniężnej, przelewem bankowym. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli  

w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 
Zaksięgowanie środków finansowych na koncie Zamawiającego dla części I nastąpiło w dniu 

25.06.2020r. o godz. 11:02, dla części II  nastąpiło w dniu 25.06.2020r. o godz. 10:17, a więc po terminie 

wyznaczonym na składanie ofert. Wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 

 

 

 

 



„Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością i w zarządzie Miejskiego TBS Sp.  

z o.o. w Koninie i terenach przynależnych”. 

 

2) Oferta nr 2 

ARBOR 

Wojciech Dźwig 

ul. Czechowskiego 2D/4 

64-800 Chodzież 

 

Uzasadnienie prawne: 

Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm) odrzuca ofertę, ponieważ  jej treść nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Uzasadnienie faktyczne:  
Zamawiający żądał złożenia wraz z formularzem ofertowym ( Załącznik nr 1 do SIWZ)  wypełnionych 

i podpisanych przez Wykonawcę formularzy cenowych dla części I i dla części II ( załącznik nr 2 A  

i załącznik nr 2 B), zgodnie z postanowieniami SIWZ. Wykonawca nie wypełnił przedmiotowych 

załączników, co oznacza że oferta Wykonawcy nie została sporządzona w sposób wymagany przez 

Zamawiającego. Wykonawca składający ofertę na realizację części I lub części II winni złożyć ofertę 

na wszystkie pozycje składające się na część I lub część II, a nie tylko cenę łączną. Zamawiający o takim  

stanie rzeczy poinformował w SIWZ w Rozdziale XII 12.1 ust. 1 Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

gdzie widnieje zapis „ 9) sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone 

zostały we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego– załączniki nr 6”, gdzie wyraźnie 

wskazane jest rozliczenie poprzez wystawianie faktur miesięcznych. Ponadto Zamawiający nie może 

dokonać poprawy ofert na podstawie art.87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, ponieważ niewypełnienie załącznik 

nr 2 A i załącznik nr 2 B nie ma charakteru omyłki, a poprawienie nieprawidłowości spowodowałoby 

istotną zmianę treści oferty, a nawet ukształtowałoby nowe oświadczenie woli. 

3) Oferta nr 3 

Przedsiębiorstwo Usługowe 

SZOR PRACZ  

Michał Zinkowski 

ul. Klasztorna 4 

62-530 Kazimierz Biskupi 

 

Uzasadnienie prawne: 

Zamawiający działając na podstawie art. 87 ust. 1 pkt.7b  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm) odrzuca ofertę jeżeli wadium nie 

zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia 

wadium. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający żądał wniesienia wadium w wysokości dla części I – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 

00/100 zł), dla części II – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 zł)  ( Roz.VIII pkt 8.1.) Termin na 

składanie ofert upływał w dniu 25.06.2020r. o godz.10:00. Wykonawca złożył wadium w formie 

pieniężnej, przelewem bankowym. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli  

w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 

Zaksięgowanie środków finansowych na koncie Zamawiającego dla części I nastąpiło w dniu 

25.06.2020r. o godz. 10:47, dla części II nastąpiło w dniu 25.06.2020r.  o godz. 10:32, a więc po terminie 

wyznaczonym na składanie ofert. Wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 

 

Z poważaniem  

 


