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INFORMACJA  O  ODRZYCENIU  OFERTY

Dotyczy  postępowania  pn.  „Usługi  psychologiczne  i  pedagogiczne  dla  klientów  Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy Z PODZIAŁEM NA ZADANIA” – zadanie B

       Zamawiający, działając zgodnie z art. 224 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 tj. ze zm.) zawiadamia o odrzuceniu oferty z ww.
postępowania Wykonawcy:

NANNY EXPRESS SP. Z O.O. Al.. Wincentego Witosa 31\105 00-710 Warszawa

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z:
Art. 224 ust. 5 „Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa
na wykonawcy”
Art. 224 ust 6. „Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy,
który  nie  udzielił  wyjaśnień  w  wyznaczonym  terminie,  lub  jeżeli  złożone  wyjaśnienia  wraz
z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu”

Uzasadnienie faktyczne: 

W dniu 26.02.2021 r. Zamawiający działając na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy Pzp. zwrócił się do
Wykonawcy o złożenie wyjaśnień dotyczących wyliczenia kosztów.  Zamawiający żądał podania
wszystkich rodzajów kosztów składających się na cenę ofertową brutto wraz z wysokością tych
kosztów w ujęciu kwotowym  (w rozbiciu na poszczególne koszty). Regulacja art. 224 ust. 2 ustawy
Pzp. uprawnia Zamawiającego do badania, czy cena oferty nie została zaniżona, gdy m.in. cena jest
niższa  o  30%  od  wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług,
Wykonawca w dniu 1 marca 2021 r. odpowiedział na wezwanie. Wykonawca w wyjaśnieniach podał
jedynie żądane wielkości przy kosztach pracodawcy i przy podatku CIT. Resztę kosztów wymienił bez
podawania ich wielkości w ujęciu kwotowym.  Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco
niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający żądał podania wszystkich rodzajów kosztów
wraz  z  podaniem wielkości  tych  kosztów w ujęciu  kwotowych.  Zamawiający  nie  ma obowiązku
ponownie  wzywać  Wykonawcy  do  złożenia  wyjaśnień,  jeżeli  Wykonawca  nie  rozwiał  jego
wątpliwości,  
co do podejrzenia rażąco niskiej  ceny i  nie przedstawił  na potwierdzenie powyższego stosownych
dowodów  tj.  nie  podał  żądanych  przez  Zamawiającego  wielkości  wszystkich  kosztów  w  ujęciu
kwotowym. W takiej sytuacji należy bowiem uznać,  że Wykonawca nie wywiązuje się należycie  
z ciążącego na nim ciężaru dowodu. 
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