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-Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
-Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

Przetarg nieograniczony:

„Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Swarzędz”

Zamawiający postanawia:

1. Na podstawie  art.  89 ust.  1  pkt  2)  ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę 
przetargową Wykonawcy: AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.
Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Prawa zamówień publicznych, 
gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Wykonawca pismem z dnia 22.01.2008 roku otrzymał wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (treść została udostępniona także na stronie internetowej Urzędu) - „odpowiedzi” w sprawie 
„zapytań”  dotyczących  przedmiotowego  postępowania  przetargowego.  Wykonawca  nie  wprowadził 
stosownych i wiążących modyfikacji do treści formularza ofertowego - „Oferty”. Uwzględnienie powyższych 
rozwiązań  ofertowych  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  budziłoby  uzasadniony  zarzut  nierównego 
traktowania Wykonawców i dowolności oceny ofert przetargowych, oraz byłoby sprzeczne z zachowaniem 
zasad uczciwej konkurencji. 
Zamawiający jest uprawniony do poprawy omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, jednakże ze względu na 
powyższą sytuację w zapisach formularza ofertowego zamawiający nie jest w stanie określić szacunkowej 
ceny za przedmiot określony w treści punktu 5, rozdział 4 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Ponadto Wykonawca zastosował błędną i nieistniejącą stawkę podatku VAT (wykonawca podał następującą 
cenę ofertową: netto 317180,00 zł, należny podatek  VAT: 69779,00 zł, brutto 386959,00 zł). Błędu tego 
nie  można  poprawić  na  podstawie  art.  88  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Poprawianie  omyłek 
rachunkowych  w obliczaniu  ceny  w inny  sposób  niż  określony  w tym przepisie  jest  niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest w szczególności poprawienie omyłek związanych z obliczeniem podatku od towarów i 
usług lub sumowaniem kwoty podatku i ceny netto. W związku z powyższym nawet, gdyby poprawienie 
ceny  ofertowej  było  dopuszczalne  (w  przypadku  poprawnego  formularza  ofertowego)  błędna  stawka 
podatku VAT uniemożliwia poprawienie takiego błędu rachunkowego. 
Ponadto,  zgodnie  z  art.  26  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Zamawiający  nie  wezwał 
Wykonawcy, który w określonym terminie nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 
25 ust.  1,  lub którzy złożyli  dokumenty,  o których mowa a art.  25 ust.  1,  zawierające błędy,  do ich 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie gdyż mimo uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, a 
dodatkowo konieczne będzie unieważnienie przedmiotowego postępowania przetargowego. 
W związku z powyższym Wykonawca nie został wezwany do uzupełnienia: 
-strony „Zaświadczenia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa” dla Pana Andrzeja K (strona 22 oferty – 
Wykonawca nie  podpisał  w odpowiedni  sposób przewidziany w treści  Specyfikacji  istotnych warunków 
zamówienia strony dokumentu: „(...)brak poświadczenia strony kopii dokumentu będzie traktowany jak jej 
niezałączenie do oferty(...)”.  Wykonawca nie podpisał  strony dokumentu w sposób zgodny z odpisem 
z rejestru przedsiębiorców KRS i zasadami reprezentacji – przez dwóch członków zarządu, ewentualnie 
zgodnie z rodzajem prokury samoistnej którykolwiek z przedstawionych prokurentów,
-strony  z  uprawnieniami  maszynisty  ciężkich  maszyn  budowlanych  i  drogowych  (strona  23  oferty  – 
sytuacja analogiczna do poprzedniej),



-referencji  które  wykażą  należyte  wykonanie  co  najmniej  3  usług  o  podobnym charakterze  w  ciągu 
ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności  jest  krótszy -  w tym okresie  (wykonawca nie  zamieścił  referencji  w zakresie  konserwacji 
i  utrzymania  kanalizacji  deszczowej  –  „odbiór  ścieków  deszczowych”,  dodatkowo  z  przedstawionych 
referencji trudno wywnioskować, że referencje dotyczą trzech różnych usług, a nie jednego „zamówienia 
publicznego” realizowanego w ramach trzech lat),
-wykazu niezbędnego sprzętu do realizacji  zamówienia (zgodnie z wymogami SIWZ), jakim dysponuje 
wykonawca  (Wykonawca  nie  przedstawił  opisu  zadeklarowanego  sprzętu  i  urządzeń  „jaki  będzie 
wykorzystywany podczas realizacji zadania”, w samym załączniku nr 4 znalazły się jedynie trzy z czterech 
wymaganych sprzętów, ponadto pozostały wykaz zgodnie z stroną 19 oferty Wykonawcy nie zawiera całej 
treści załącznika nr 4 do oferty przetargowej,  w załączniku nr 4 w pozycji wykonawca wymienia „Daimler 
Chrysler 95014 z rok produkcji 1996”, gdzie w wykazie z strony 19 oferty sprzęt taki nie istnieje - rocznik 
pojazdu 1999?).

2. Na podstawie  art.  89 ust.  1  pkt  6)  ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę 
przetargową  Wykonawcy:  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe URBAN Jacek  Urban,  ul.  Polna  28,  62-007 
Biskupice.
Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) Prawa zamówień publicznych, 
gdyż zawiera omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 
ustawy PZP, lub błędy w obliczeniu ceny.
Wykonawca zastosował błędną i nieistniejącą stawkę podatku VAT (wykonawca podał następującą cenę 
ofertową: netto 46551,86 zł, należny podatek  VAT: 3807,86 zł, brutto 50359,72 zł). Błędu tego nie można 
poprawić na podstawie art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych. Poprawianie omyłek rachunkowych w 
obliczaniu ceny w inny sposób niż określony w tym przepisie jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest w 
szczególności poprawienie omyłek związanych z obliczeniem podatku od towarów i usług lub sumowaniem 
kwoty podatku i ceny netto.

3. W  związku  z  powyższym  zamawiający  na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  1  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych  unieważnia  przedmiotowe  postępowanie  przetargowe  -  „Zamawiający  unieważnia 
postępowanie o udzielnie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie 
wpłynął  żaden  wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  od  wykonawcy  niepodlegającego 
wykluczeniu,  z  zastrzeżeniem pkt  2  i  3”.  W przedmiotowym postępowaniu  przetargowym nie  złożono 
żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
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