
   Sąd Rejonowy w Chełmie 

Al. I Armii Wojska Polskiego 16 

         22-100 Chełm 

 

Chełm, dnia   17 stycznia 2014r. 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 

świadczenie usług ochrony osób i mienia, monitorowanie sygnału alarmowego systemu 

antynapadowego i p.poż.  – ZP-PN 1/14 

 

Działając na podstawie art.93 ust.3 w związku z art.93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013 poz.907 t j. ze zm.) w zw. z art.21 ustawy z dnia 27 

lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2013 poz.427 tj. ze zm.) w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego Sądu Rejonowego w Chełmie  

z a w i a d a m i a m: 

I. Oferty w  przedmiotowym postępowaniu złożyli: 

1. EKOTRADE Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa, 

Przedstawicielstwo w Lublinie, ul. T.Zana 38, 20-601 Lublin 

2. Konsorcjum: Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. Sp.k., Impel Security Polska Sp. 

z o.o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, Biuro Terenowe Lublin, ul. Okopowa 3, 20-022 

Lublin 

 

II. Spośród Wykonawców wymienionych w pkt. I powyżej: 

1. Odrzucono ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

EKOTRADE Sp. z o.o.  ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa, Przedstawicielstwo w 

Lublinie, ul. T.Zana 38, 20-601 Lublin 

Oferta Wykonawcy: EKOTRADE Sp. z o.o. w Warszawie Przedstawicielstwo w 

Lublinie została odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
świadczenie usług ochrony osób i mienia, monitorowanie sygnału alarmowego systemu 

antynapadowego i p.poż.  – ZP-PN 1/14 na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy P.z.p., bowiem 

treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( w 

skrócie: SIWZ). 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający we wzorze formularza ofertowego 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ szczegółowo określił zakres wykonywanej usługi ochrony 

osób i mienia oraz godziny wykonywania przez Wykonawcę, jak również liczbę pracowników 

skierowanych do wykonania usługi. Wykonawca. Podobny wykaz znajduje się na stronie 2 i 3 

załącznika nr 4 do SIWZ – wzór umowy. 
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W ofercie złożonej przez Wykonawcę wzór formularza ofertowego jest sporządzony w 

inny sposób niż żądał Zamawiający. Jest niezgodny również z wykazem znajdującym się na 54 i 55 

oferty. Odmienność formularza ofertowego przejawia się przede wszystkim w zakresie 

proponowanego przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji. Oferta ta nie może zostać 

poprawiona na podstawie art. 87 ust.2 pkt.3 P.z.p. Zgodnie z wyrokiem KIO 2753/12 z dnia 

03.01.2013r. poprawienie niezgodności oferty z siwz stanowi niedozwoloną zmianę treści oferty. 

     Z uwagi na powyższe oferta złożona przez Wykonawcę EKOTRADE Sp. z o.o. w 

Warszawie Przedstawicielstwo w Lublinie jest niezgodna z zapisami SIWZ i dlatego podlega 

odrzuceniu na podstawie art.89 ust.1 pkt. 2 ustawy P.z.p. 

2. Konsorcjum: Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. Sp.k., Impel Security Polska Sp. 

z o.o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, Biuro Terenowe Lublin, ul. Okopowa 3, 20-022 

Lublin 

W/w Wykonawca złożył ofertę, która znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.  

 

III. 

Przedmiotowe postępowanie na świadczenie usług ochrony osób i mienia, 

monitorowanie sygnału alarmowego systemu antynapadowego i p.poż.  – ZP-PN 1/14 zostaje 

unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt. 4 ustawy P.z.p. ponieważ cena jedynej oferty 

przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. 

 

IV. 

Zgodnie z art.180 ust.2 pkt.4 ustawy P.z.p. odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 

czynności odrzucenia oferty odwołującego. 

 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania przez Zamawiającego informacji 

o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia. 

 

 

 

 

        DYREKTOR 

                   Sądu Rejonowego 

 

              /-/ mgr Urszula Stasieczek 

 Otrzymują: 

1.Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

 


