
Tuchola, dnia 30.06.2021r 
 
                                                             Otrzymuje : 

Bujak-Maszyny. Aneta Antecka 
Pałubice 11a 
83-342 Kamienica Królewska 
e-mail : marcin@bujak-maszyny.pl  

 
 
Dotyczy postępowania : 

Zakup fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej wraz z dostawą do siedziby 
Zamawiającego 

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2021/BZP 00085424/01 z dnia 
16.06.2021r. 
 
Zamawiający : 

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. 
reprezentowane przez p. Tomasza Stybaniewicza – Prezesa Zarządu,  
wpisane do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy pod 
Nr KRS 0000154821 
ul. Świecka 68  
89-500 Tuchola 

 
Zawiadamia, że na postawie art. 255 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo 
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019r poz. 2019 z późn. zm. ) – dalej ustawa Pzp, 
przedmiotowe postępowanie  

Unieważnia  
 

Uzasadnienie ; 
Do dnia 15.06.2021r do godziny 11:00 złożono jedną ofertą wykonawcy Bujak-Maszyny. 
Aneta Antecka, która podlega odrzuceniu. 
Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez wykonawcę : 
Bujak-Maszyny. Aneta Antecka 
Pałubice 11a 
83-342 Kamienica Królewska 
Powód odrzucenia oferty : 
Oferowana ładowarka nie spełnia wymagań Zamawiającego. 
Załączona karta techniczna ( jako oferta dla PK Tuchola ) nie przedstawia wszystkich 
wymaganych parametrów techniczno – użytkowych przez co nie można ocenić czy i jakie 
parametry są odpowiednie dla zamawianej maszyny. Ponadto zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w pkt. 1.1. rozdziału IV SWZ główne wymagania nie są spełnione tj. : 

 silnik, skrzynia biegów, mosty napędowe nie pochodzą od jednego producenta, 

 maksymalna wysokość podnoszenia : wymagano 6,0 do 8,0 m, a w ofercie jest 5,89 m 

 maksymalny wysięg do przodu : wymagano 3,5 do 5,5 m, a w ofercie jest 3,01 m, 

 okres gwarancji : wymagano min. 24 m-ce bez limitu godzin pracy, a w ofercie jest 36 
m-cy lub 3000 mtg, 

 brak informacji w zakresie pozostałych parametrów. 
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Zamawiający wymagał dostarczenia ładowarki w terminie do 30 września 2021r, a w ofercie 
jest 25 tygodni. 
W tej sytuacji oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. 
 
Jednocześnie na podstawie art. 262 ustawy Pzp, zawiadamia się o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia. 
 

 
Prezes Zarządu 

Tomasz Stybaniewicz 
 


