Lublin, dnia 23.11.2020 r.
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Znak sprawy: PO VII WB 261.21.2020

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu
dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na: „Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie układu kompensacji mocy

biernej dla budynku przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 32, będącego
siedzibą Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ w Lublinie”

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY
ORAZ O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI ODRZUCENIA OFERTY
Zamawiający – Prokuratura Okręgowa w Lublinie, informuje o unieważnieniu czynności
wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 20.11.2020 r., z uwagi na konieczność
unieważnienia czynności odrzucenia oferty Wykonawcy T.K. Management Sp. z o.o. oraz
dokonania ponownego badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty tego Wykonawcy.
UZASADNIENIE
Zamawiający w dniu 20.11.2020 r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, wybierając
ofertę Wykonawcy ELMA Energia Sp. z o.o., ul. Wioślarska 18, 10-192 Olsztyn.
Zamawiający wskazuje, iż wybór oferty obarczony jest błędem w zakresie badania i oceny
ofert, ponieważ przed dokonaniem wyboru, Zamawiający odrzucił Wykonawcę T.K.
Management Sp. z o.o., ul. Literatów 47/4, 44-113 Gliwice na podstawie art. 89 ust. 1 pkt
4) w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na brak wyjaśnień
w przedmiocie zaoferowanej ceny.
W dniu 23.11.2020 r. Wykonawca poinformował Zamawiającego, że nie otrzymał
żadnego wezwania do udzielenia wyjaśnień. Zamawiający, analizując zaistniałą sytuację
stwierdził, że wezwanie zostało wysłane na nieprawidłowy adres e-mail odrzuconego
Wykonawcy – adres zawierał „literówkę” w treści.
Tym samym, niezbędne jest usunięcie wadliwości postępowania w tym zakresie, poprzez
unieważnienie czynności odrzucenia oferty Wykonawcy T.K. Management Sp. z o.o., ul.
Literatów 47/4, 44-113 Gliwice oraz czynności wyboru oferty Wykonawcy ELMA Energia
Sp. z o.o., ul. Wioślarska 18, 10-192 Olsztyn, a następnie dokonanie ponownego badania
i oceny ofert.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak na wstępie.

p.o. Prokurator Okręgowy
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