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Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia
udzielonego jako część zamówienia, określonego w Planie Zamówień Publicznych Zamawiającego, o wartości
szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej „ustawą”, pn.: Zakup
różnych produktów medycznych i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego, Część nr 1:
Zakup odczynników na potrzeby Zakładu Biologii i Genetyki na Kierunku Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego.

I.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu z części nr 1
przedmiotowego postepowania oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników
380-297 Gdańsk, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj.: jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
UZASADNIENIE
W dniu 20.04.2020 r., pismem L.dz. DZP: 335/2020, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj.: spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
Zamawiającego Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy, wezwał Wykonawcę o dostarczenie opisu
przedmiotu zamówienia sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1A do Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
W związku z brakiem odpowiedzi Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego z dnia 20.04.2020 r.,
Zamawiający w dniu 29.04.2020 r., pismem L.dz. DZP: 373/2020, ponowił przedmiotowe wezwanie,
w trybie art. 26 ust. 3 ustawy.
Wykonawca EURx Sp. z o.o. także nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego z dnia 29.04.2020 r.
Uwzględniając powyższe Zamawiający stwierdza o odrzuceniu oferty nr 2 z części nr 1 przedmiotowego
postępowania jako w pełni uzasadnione i stanowiące jego obowiązek.
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II.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu z części nr 1
przedmiotowego postepowania oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników
380-297 Gdańsk, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy, tj.: Wykonawca nie wyraził zgody, o której
mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie terminu związania ofertą; w związku z art. 89 ust. 1 pkt 8
ustawy, tj.: jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
UZASADNIENIE
W związku ze zbliżającym się końcem terminu związania ofertą, upływającym w dniu 06.05.2020 r., w dniu
29.04.2020 r., pismem L.dz. DZP: 368/2020, Zamawiający zwrócił się z wnioskiem do Wykonawcy EURx
Sp. z o.o. o przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 29.05.2020 r.
Do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu odpowiedzi, tj.: 05.05.2020 r., za pośrednictwem poczty
elektronicznej email, z domeny Wykonawcy, tj.: @eurx.com, zostało przesłane do Zamawiającego
oświadczenie mające stanowić zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą do wnioskowanego przez
Zamawiającego terminu.
Przedmiotowe oświadczenie zostało przesłane, jak i podpisane przez Panią Ewę Chojnacką. Z dokumentów
rejestrowych Wykonawcy oraz z treści oferty Wykonawcy nie wynika, iż Pani Ewa Chojnacka jest
uprawniona do reprezentowania Wykonawcy. Z kolei dołączone w formie skanu do ww oświadczenia
pełnomocnictwo nie spełnia wymogów zapisu Rozdziału I pkt. 6 SIWZ, zgodnie z którym pełnomocnictwo
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
Skan pełnomocnictwa dostarczony Zamawiającemu nie posiada znamion oryginału ani też notarialnie
poświadczonej kopii. Tym samym, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495) czynność dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności
prawnych, jest nieważna, zatem złożone przez Panią Ewę Chojnacką oświadczenie o przedłużeniu terminu
związania ofertą, jest nieważne.
Uwzględniając powyższe Wykonawca nieskutecznie przedłużył termin związania ofertą.
W związku z powyższym Zamawiający stwierdza o odrzuceniu oferty nr 2 z części nr 1 przedmiotowego
postępowania jako w pełni uzasadnione i stanowiące jego obowiązek.

III.

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy Zamawiający zawiadamia, że
przedmiotowe postępowanie w części nr 1 zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj.: nie
złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

KANCLERZ

mgr Zbigniew Budziszewski
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