
PZD 3540/13/2010 Częstochowa, 20.05.2010 r.
l.dz. PZD/ZP/90/2010

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na  dostawę w formie leasingu 1 szt.  fabrycznie nowego ciągnika rolniczego (wersja drogowa) 
wraz z dodatkowym osprzętem w celu prowadzenia robót w pasie drogowym dróg powiatowych 
i wojewódzkich  administrowanych  przez  Powiatowy  Zarząd  Dróg  w Częstochowie  z  opcją 
wykupu.

ODRZUCENIE

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zawiadamiam, że w wyniku badania i oceny ofert złożonych 
w przedmiotowym postępowaniu:

1. Oferta nr 1 złożona przez: 
Konsorcjum: 
1. Europejski Fundusz Leasingowy S.A. , pl. Orląt Lwowskich, 53-605 Wrocław
2. „ROLMEX-Misiuda” Sp. j., ul. Ściegiennego 264c, 25-116 Kielce 
została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

2. Oferta nr 2 złożona przez: FPUH „BIS” Sławomir Małolepszy, ul. Ks. Kościowa 31, 97-500 
Radomsko, została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE

1. Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający w Specyfikacji technicznej (załącznik nr 1A do siwz) - CIĄGNIK wskazał, aby 
w propozycji cenowej podać markę zaoferowanego ciągnika. W ofercie nr 1 nie podano marki 
ciągnika. Nie podano również marki w części dotyczącej: ramienia hydraulicznego, głowicy do 
koszenia  traw  i  odrostów,  głowicy  do  pogłębiania  i  czyszczenia  rowów,  a  także  pługu  do 
odśnieżania.

Zamawiający w pkt 3.3.4 siwz wskazał, iż: „Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy, 
marki, typu i parametrów i producenta oferowanego sprzętu (słowo „TAK” nie jest równoważne 
z opisem oferowanego parametru).” Natomiast w ofercie nr 1 posłużono się słowem TAK do 
opisu propozycji sprzętu:
• CIĄGNIK: poz. 3-7, 9-11, 16, 18-20, 
• RAMIĘ HYDRAULICZNE: poz. 3-7, 9. 12
• GŁOWICA DO KOSZENIA TRAW I ODROSTÓW: poz. 3, 6
• GŁOWICY DO POGŁĘBIANIA I CZYSZCZENIA ROWÓW: poz. 3, 4, 
• PŁUGU DO ODŚNIEŻANIA: poz. 3-8.
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2. Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający w Specyfikacji technicznej (załącznik nr 1A do siwz) - CIĄGNIK wymagał:
• Otwierany luk dachowy - poz. nr 6, natomiast oferta nr 2 nie uwzględnia luku dachowego,
• Podwójny układ hydrauliczny, wydatek łączny pompy olejowej min. 90 l/min. – poz. 8, 

natomiast  w ofercie  nr  2  zaproponowano  pompę  hydrauliczną  35  cm3 z  kompensacją 
ciśnieniową 80 l/min.

Zamawiający  w  Specyfikacji  technicznej  (załącznik  nr  1A  do  siwz)  –  RAMIĘ 
HYDRAULICZNE wymagał:
• Moc na hydromotorze min. 50KM - poz. nr 13, natomiast w ofercie nr 2 min. Moc na 

hydromotorze wynosi 46 KM.

Zamawiający  w  Specyfikacji  technicznej  (załącznik  nr  1A  do  siwz)  –  PŁUG  DO 
ODŚNIEŻANIA wymagał:
• Ciężar min. 600 kg - poz. nr 9, natomiast w ofercie nr 2 ciężar wynosi 375 kg.

Zważywszy powyższe należy stwierdzić, że odrzucenie w/w oferty jest zasadne i stanowi 
obowiązek Zamawiającego.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania 
niniejszego pisma na nr faxu 34/378 54 68 lub e-mail: k.wilkowska@czestochowa.powiat.pl

Z-ca p. o. DYREKTORA

 mgr inż. Roman Pakuła
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