
Kielce, 07.04.2017 r. 

 

Znak: AK. ZP.241.1.2017 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  na Zadanie I – Instrument dęty - obój 

Na podstawie art. 93 ust.3  ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (j.t. 

Dz.U.2015.2164 ze zm.)  Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach zawiadamia o 

unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę instrumentów muzycznych  do 

Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach na Zadanie I – Instrument dęty - obój, 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy  prawo 

zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2015.2164 ze zm.) 

Uzasadnienie 

W dniu 22.03.2017. został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę instrumentów 

muzycznych do Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach (nr ogłoszenia 48611-2017) 

W dniu 05.04.2017 r. o godz. 13.00 upłynął termin składania ofert. W wyznaczonym terminie została 

złożona na Zadanie I - Instrument dęty – obój - jedna oferta: przez Manufaktur Orlowski Tomasz 

Orlowski Oberhauser Str 13a 13583 Berlin (Spandau).  

W toku badania i oceny ofert, po złożonym wyjaśnieniu, oferta została odrzucona na mocy art. 89 ust. 

1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (j.t. Dz.U.2015.2164 ze 

zm.)  jako, że jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

W  SIWZ - Rozdz. III  pkt 3  Opis przedmiotu zamówienia  - Zamawiający określił  wymagany okres 

gwarancji instrumentów - nie krótszy niż 24  m-ce od daty odbioru przedmiotu zamówienia.  

W złożonej ofercie Wykonawca zaakceptował  warunki SIWZ, w tym  istotne postanowienia umowy 

(zał. nr 5 do SIWZ), natomiast w załączonym do oferty wzorze umowy zmienił  oczekiwane przez 

Zamawiającego  warunki gwarancji poprzez wykreślenie „24” miesięcy  i dopisanie „12” miesięcy. 

Zamawiający w dniu 06.04.2017 , zgodnie z art. 87 ust 1.,  zwrócił się do Wykonawcy o wyjaśnienie 

czy instrument na który została złożona oferta podlega 24 miesięcznej gwarancji (zgodnej z 

warunkami SIWZ), czy 12 miesięcznej – zgodnie z załączonym do oferty wzorem umowy. 

W wyjaśnieniu  z dnia 06.04.2017 r.  Wykonawca jednoznacznie wskazał okres gwarancji na w/w 

instrument  - na 12 miesięcy 

Wobec powyższego postanowiono o unieważnieniu postępowania.  

        Jacek Rudnicki 

        Zastępca Dyrektora 


