Radomsko, dnia 30.12.2020 r.

WSZYSCY UCZESTNICZĄCY W POSTEPOWANIU

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert

Informacja dla wszystkich Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej PB 95 oraz dostawa oleju
napędowego ON”.
Nr ogłoszenia: Dz.U. 2020/S 219-537227
Dotyczy Części nr 2 i Części nr 3.
Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Radomsku
działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) informuje o odrzuceniu ofert złożonych
w ramach ww. postepowania przez firmy:
1) PETROJET Sp. z o. o. Kieszek 52, 26-670 Pionki;
2) TMFUEL Spółka z o.o. ul. Ugaj 20, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
Zgodnie z pkt 9.4 Rozdziału I SIWZ Instrukcja dla wykonawców „Za termin wniesienia wadium
w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego”,
a termin wniesienia wadium jeśli było one wnoszone w pieniądzu zgodnie z pkt. 9.3 wyżej
powołanego Rozdziału upływa wraz z terminem składania ofert, tj. upłynął w dniu 14.12.2020
r. o godz. 10:00.
Do czasu otwarcia ofert wadium od ww. Wykonawców nie zostało zaksięgowane na koncie
Zamawiającego. Wpłynęło ono po godz. 12:00 dnia 14.12.2020 r. Paczka przelewów wpłynęła
do banku o godz. 11:57.
1) Wadium w kwocie 23 000,00 zł zaksięgowane na rachunku Zamawiającego godz. data
wpisu 12:04 14.12.2020 r. godz. data rejestracji 12:06 14.12.2020 r. od PETROJET Sp. z o. o.
Kieszek 52, 26-670 Pionki.
2) Wadium w kwocie 8 000,00 zł zaksięgowane na rachunku Zamawiającego godz. data wpisu
12:03 14.12.2020 r. godz. data rejestracji 12:05 14.12.2020 r., a wadium w kwocie 15 000,00

zł zaksięgowane na rachunku Zamawiającego godz. data wpisu 12:03 14.12.2020 r. godz. data
rejestracji 12:05 14.12.2020 r. od TMFUEL Spółka z o.o. ul. Ugaj 20,97-200 Tomaszów
Mazowiecki.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający odrzucił oferty, ponieważ
wadia nie zostały wniesione w terminie. Wykonawcy ponoszą wszelkie ryzyko związane ze
skutecznością dostarczenia zamawiającemu wadium i konsekwencjami jego ewentualnego
braku przed terminem składania ofert. Zastosowanie więc przesłanki mówiącej o odrzuceniu
Wykonawców w ww. przepisie staje się w pełni zasadne.
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