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Opole, 13.11.2020 r.
U/09/2020/B
L.dz. BZP: 1215/2020
Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 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.: Opracowanie ekspertyz
technicznych na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego, w:
części nr 1B: Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej powstawania wady fasady szklanej Domu
Studenta „Niechcic” położonego w Opolu przy ul. Katowickiej 87b, polegającej na pękaniu szyb elewacyjnych.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Zamawiający zawiadamia o ODRZUCENIU oferty nr 3
w części nr 1B w przedmiotowym postępowaniu. Oferta nr 3, złożona przez Wykonawcę Instytut Techniczny
Budownictwa prof. Mariusz Książek, ul. Trawowa 25 L. 8, 54-614 Wrocław, zwanego dalej Wykonawcą, została
odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, tj.: Wykonawca nie złożył wyjaśnień, w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego, potwierdzających że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.
UZASADNIENIE
Zamawiający w dniu 06.11.2020 r. pismem L.dz. BZP: 1185/2020, wezwał Wykonawcę do udzielenia
wyjaśnień (w tym złożenia dowodów) dotyczących wyliczenia ceny powyższej oferty, w związku z faktem,
iż kwota zaoferowana przez Wykonawcę jest niższa o co najmniej trzydzieści [ 30 ] procent [ % ] od średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
Na udzielenie wyjaśnień Wykonawca miał czas do 12.11.2020 r. Do wyznaczonego przez Zamawiającego
terminu nie wpłynęły żadne wyjaśnienia Wykonawcy w przedmiotowej sprawie, a tym samym Wykonawca
nie udzielił wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego.
Uwzględniając powyższe Zamawiający stwierdza o odrzuceniu oferty nr 3 w części nr 1B przedmiotowego
postępowania, jako w pełni uzasadnione i stanowiące jego obowiązek.

Z-CA KANCLERZA
mgr Joanna Kostuś

Postępowanie prowadzi Bartosz Komuszyński, tel.: 77 452 70 61
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