PROJEKT NR: WND-POIG.02.03.00-00-040/09 „Rozwój infrastruktury informatycznej i sprzętowo-sieciowej
Instytutu dla poprawy zarządzania i transferu technologii”

DOTACJE NA INNOWACJE

Kraków, dnia 24 czerwca 2010r.

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY
WYNIK POSTĘPOWANIA

dot. sprawy ZP/05/D/PIG605/2010
Szanowni Państwo

W sprawie ogłoszonego przez Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie przetargu
nieograniczonego na dostawę zaawansowanego systemu CAM do projektowania obróbki na centrach
obróbkowych ze sterowaniem pięcioosiowym o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający stosując się do art. 92 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
informuje, co następuje:
ODRZUCONO NASTĘPUJĄCE OFERTY:
Oferta 03 - złożona przez firmę Nicom Jaksen, Szymański Sp.J., ul. Wyspiańskiego 27a, 35 – 111 Rzeszów
wartość brutto: 256 078,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych, 00/100)
Zamawiający odrzuca ofertę powyższego Wykonawcy na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy w brzmieniu:
„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (...)”
W wyniku przeprowadzonych czynności badania ofert w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający stwierdził
niezgodność oferty powyższego Wykonawcy z treścią SIWZ polegającą na zaoferowaniu przedmiotu zamówienia o
parametrach funkcjonalnych i użytkowych odmiennych od wymaganych przez Zamawiającego w Załączniku Nr 2 do SIWZ –
FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Zamawiający dla poz. 1 Załącznika Nr 2 do SIWZ w pkt. „Interfejsy, wymiana danych z systemami CAD”, wymagał
zaoferowania przedmiotu zamówienia umożliwiającego import/export modeli w formatach Parasolid, JT, IGES, STEP,
DWG/DXF, STL. Natomiast z załączonego przez Wykonawcę na podstawie pkt. 8 Rozdziału VIII SIWZ dokumentu
przedmiotowego – OPISU FUNKCJONALNEGO I UŻYTKOWEGO ZAOFEROWANEGO SYSTEMU CAM wynika, iż
zaoferowany system nie obsługuje formatu JT. Ponadto Zamawiający stwierdził niezgodność treści oferty w zakresie pkt.
„Symulacja, weryfikacja, badanie kolizji, dla zaprojektowanego procesu technologicznego.” Zamawiający wymagał, aby
symulacja obróbki odbywała się w oparciu o program sterujący obrabiarką – kod NC, natomiast Wykonawca zaoferował
przedmiot zamówienia umożliwiający symulację obróbki przed wygenerowaniem kodu NC. Powyższe stanowi niezgodność
oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia skutkującą odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie
cytowanego wyżej przepisu.
Oferta 04 - złożona przez firmę Premium Solutions Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01 – 192 Warszawa
wartość brutto: 255 956,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych, 00/100)
Zamawiający odrzuca ofertę powyższego Wykonawcy na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy w brzmieniu:
„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (...)”
W wyniku przeprowadzonych czynności badania ofert w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający stwierdził
niezgodność oferty powyższego Wykonawcy z treścią SIWZ polegającą na zaoferowaniu przedmiotu zamówienia o
parametrach funkcjonalnych i użytkowych odmiennych od wymaganych przez Zamawiającego w Załączniku Nr 2 do SIWZ –
FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Zamawiający dla poz. 1 Załącznika Nr 2 do SIWZ w pkt. pn„Wsparcie dla wysokowydajnej obróbki szybkościowej i
materiałów trudno – obrabialnych (HPC, HSC, HC)”, wymagał zaoferowania przedmiotu zamówienia zapewniającego
wsparcie dla frezarek, centrów frezarskich 5 osiowych sterowanych numerycznie oraz dla tokarek i centrów tokarsko –
frezarskich 4 osiowych. Natomiast zaoferowany przez Wykonawcę system zapewnia wsparcie zaawansowanych obróbek 3
osiowych. Ponadto Zamawiający wymagał, aby zaoferowany system umożliwiał obróbkę wykończeniową ze stałym krokiem
w osi Z, spiralną, promieniową, ze stałym krokiem 3D oraz wierszowaniem, natomiast system zaoferowany przez
Wykonawcę umożliwia jedynie obróbkę ze stałym krokiem w osi Z oraz promieniową. Jednocześnie Zamawiający w poz. 2
Załącznika Nr 2 do SIWZ wymagał zaoferowania odrębnego specjalizowanego modułu do obróbki wirników i łopatek,
Wykonawca natomiast zaoferował system CAM w którym wymagany moduł stanowi jego integralną część. Zatem uznać
należy, iż Wykonawca złożył ofertę wariantową w stosunku do wymagań określonych w Załączniku Nr 2 do SIWZ, czym
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naruszył postanowienie Rozdziału VI SIWZ, w którym Zamawiający ustanowił zakaz składania ofert wariantowych.
Powyższe stanowi niezgodność oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia skutkującą odrzuceniem oferty
Wykonawcy na podstawie cytowanego wyżej przepisu.
Oferta 01 - złożona przez firmę Solidexpert Andrzej Banaś, ul. Królowej Jadwigi 236, 30 – 218 Kraków
wartość brutto: 235 289,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych, 00/100)
Zamawiający odrzuca ofertę powyższego Wykonawcy na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy w brzmieniu:
„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą.”
W wyniku przeprowadzonych czynności badania ofert w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający stwierdził
niezgodność oferty powyższego Wykonawcy z ustawą. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dokonana przez Zamawiającego analiza treści oferty
wraz z załącznikami wskazuje, iż Wykonawca złożył dwie oferty. Pierwszą – sporządzona na FORMULARZU
OFERTOWYM stanowiącym Załącznik Nr 1 SIWZ oraz FORMULARZU CENOWYM – OPIS PRZDMIOTU ZMÓWIENIA
oznaczonym jako Załącznik Nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami. Drugą – na dokumencie oznaczonym jako
Oferta nr OF-01010, 22 czerwca 2010 roku.
Pojęcie oferty, jako instytucji prawa cywilnego zostało zdefiniowane w art. 66 § 1 K.c., zgodnie z którym „oświadczenie
drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy” W doktrynie podkreśla
się dwie konstytutywne cechy oferty. Pierwsza – skierowana do drugiej strony propozycja zawarcia umowy zwierająca
oświadczenie woli wyrażające stanowczą decyzję oferenta zawarcia umowy. Druga – minimalną treść proponowanej
umowy. Powyższa definicja znajduje zastosowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego bowiem ustawa
nie definiuje pojęcia oferty, a także z uwagi na wyraźne odesłanie do przepisów kodeksu cywilnego (art. 14 ustawy). (Prawo
zamówień publicznych. Komentarz. Wydanie Trzecie, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2007, s. 288 – 289 )
Oba wskazane wyżej dokumenty (formularz ofertowy wraz z załącznikami oraz dokument oznaczony jako Oferta nr OF01010, 22 czerwca 2010 roku) zawierają elementy właściwe dla oferty w rozumieniu przepisu art. 66 § 1 K.c tj. wolę
zawarcia umowy oraz jej minimalną treść, przy czym warunki kontraktu zostały w obu dokumentach określone odmiennie.
I tak: w pkt. 8 FORMULARZA OFERTOWEGO termin związania ofertą wynosi 30 dni natomiast w dokumencie
oznaczonym jako Oferta nr OF-01010 termin ważności (związania) wynosi 4 tygodnie czyli 28 dni. Z kolei w pkt. 4
FORMULARZA OFERTOWEGO Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w
PROJEKCIE UMOWY stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ, ale już w postanowieniach Oferty nr OF-01010 mowa jest o
realizacji zamówienia po wpłaceniu przez Zamawiającego zadatku w wysokości 25% wartości oferty. Ponadto z treści
dokumentu oznaczonego jako Oferta nr OF-01010 wynika, iż wartość kontraktu zostanie ustalona w oparciu o średni kurs
złotego w stosunku do euro ogłoszony przez NBP w dniu złożenia zamówienia. Zatem oba złożone dokumenty (formularz
ofertowy oraz dokument oznaczony jako Oferta nr OF-01010) zawierają wyraźną wolę Wykonawcy zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, ale na zgoła odmiennych warunkach.
Jeżeliby nawet przyjąć, iż mamy do czynienie z jedną ofertą (zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 21.10.2005
r. III CZP 74/05, Biuletyn SN 2005/10/7, jako ofertę należy rozumieć formularz oferty wraz z załącznikami, a więc
oświadczeniami i dokumentami wymaganymi na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy),to oferta powyższego Wykonawcy, jako
niezgodna z treścią SIWZ podlegałaby odrzuceniu na zasadzie art. 89 ust. 1 pkt .2 ustawy.
Zamawiający wymagał zaoferowania przez Wykonawcę odrębnego specjalizowanego modułu do obróbki wirników i
łopatek - co zostało potwierdzone wyszczególnieniem przedmiotowego modułu, jako odrębnej pozycji w FORMULARZU
CENOWYM – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓIENIA stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Wykonawca natomiast zaoferował
system CAM, w którym specjalizowany moduł do obróbki wirników i łopatek stanowi część integralną część
oprogramowania wyszczególnionego w pozycji 1. Powyższe należy uznać, jako złożenie oferty wariantowej, co narusza
postanowienie Rozdziału VI SIWZ, w którym Zamawiający ustanowił zakaz składania ofert wariantowych. Powyższe stanowi
niezgodność oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia skutkującą odrzuceniem oferty Wykonawcy na
podstawie cytowanego wyżej przepisu.
Oferta 02 - złożona przez firmę KOM-ODLEW Komputerowe Systemy Inżynierskie Sp. z o.o., ul. Bluszczowa 25F, 30
– 439 Kraków
wartość brutto: 294 935,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych,
00/100)
Zamawiający odrzuca ofertę powyższego Wykonawcy na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy w brzmieniu:
„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (...)”
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W wyniku przeprowadzonych czynności badania ofert w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający stwierdził
niezgodność oferty powyższego Wykonawcy z treścią SIWZ w zakresie terminu realizacji zamówienia. Zgodnie z
postanowieniem Rozdziału IV SIWZ realizacja zamówienia winna nastąpić w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy.
Wykonawca w pkt. 5.2.2 Etapy projektu (strona 51 oferty) zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia w następujących
terminach: dostaw licencji i instalacja oprogramowania - do 3 tygodni od podpisania umowy, testowanie i wdrożenie
postprocesorów – 3 miesiące od daty podpisania umowy i dostarczenia przez IZTW wymaganej dokumentacji.
Powyższe stanowi niezgodność oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia skutkującą odrzuceniem
oferty na podstawie cytowanego przepisu.
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na zasadzie przepisu art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy w
brzmieniu: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty nie
podlegającej odrzuceniu (...)”
UZASADNIENIE
W przedmiotowym postępowaniu wszystkie oferty, jakie wpłynęły do Zamawiającego do upływu terminu
składania ofert tj. do dnia 22 czerwca 2010 roku, zostały odrzucone na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 ustawy.
Dyrektor Instytutu
dr Maria Zybura - Skrabalak

W celu potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma faxem, proszę o przesłanie niniejszej strony po uzupełnieniu, do Zamawiającego na numer (012) 633 94 90 (zgodnie
z regulacją zawartą w art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych).
POTWIERDZENIE OTRZYMANIA FAXU:
Potwierdzam otrzymanie niniejszego pisma faxem:
na numer: ................................................................
ilość stron: ..............................................................
data otrzymania: .....................................................
imię i nazwisko oraz podpis osoby potwierdzającej: .................................................................................
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