
 

 
 
 
 

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2020 r. 
 

 
 
 

 
dot. numer sprawy: 39/BK/ST/KSZBI/POPC/PN/2020 
 

 
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty 

 
 

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.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Organizacja  
i przeprowadzenie szkoleń dla administratorów bezpieczeństwa i użytkowników”; numer sprawy: 
39/BK/ST/KSZBI/POPC/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 132-323920 z dnia 10-07-2020 r., oferty 
złożonej dla Części nr I i Części nr II Wykonawcy Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC Sp. z o. o. 
z siedzibą przy ul. Warszawskiej 49 lok. 50 w (25-531) Kielce, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy, ponieważ 
wadium, którego wniesienia żądał Zamawiający, zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 
 
Uzasadnienie: 
 

Zgodnie z pkt. 11.8 SIWZ Zamawiający wymagał wniesienia wadium dla Części nr I w kwocie 2.500,00 zł oraz 
dla Części nr II w kwocie 1.700,00 zł w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359, z późn. 
zm.). 
 

W dniu 10 sierpnia 2020 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu. 
Zgodnie z informacją zawartą w pkt 15 Formularza oferty dla Części I i II Wykonawca Centrum Tłumaczeń, Doradztwa 
i Edukacji PRAGMATIC Sp. z o. o., wniósł wadium w formie poręczenia.  

W trakcie badania oferty Zamawiający stwierdził, że uwzględniony okres udzielenia poręczenia, tj. od dnia 
10.08.2020 r. do dnia 23.06.2020 r., nie potwierdza zapewnia zabezpieczenia oferty na okres związania ofertą,  
o którym mowa w pkt 12.1 SIWZ, tj. ,,Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna 
się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert”.  

Mając na uwadze, że czynność wniesienia wadium nie podlega konwalidacji, Zamawiający stwierdził, że oferta 
Wykonawcy złożona dla Części nr I i Części nr II, nie została zabezpieczona wadium przez okres 60 dni. Zamawiający 
w dokumentacji postępowania (pkt 11.8 SWIZ) poinformował, że oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub 
wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.  

Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający uznał, że oferta Wykonawcy Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji 
PRAGMATIC Sp. z o. o. dla Części nr I i Części nr II podlega odrzuceniu, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy Pzp, 
ponieważ wadium, którego wniesienia żądał Zamawiający, zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.  

Wykonawcy, którego oferta została odrzucona przysługuje odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy. Odwołanie 
powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z 



 

przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w 
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.  

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający 
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie 
wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o odrzuceniu oferty. 
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