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Pilchowice, dnia 16.12.2015 r. 
Numer sprawy IZP.272.749.2015  
 

Wykonawcy zgodnie z wykazem 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Termomodernizacja Publicznego Przedszkola  
w Nieborowicach. 

ZAWIADOMIENIE 
I 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm), informuje o: 
 
− wykluczeniu następujących wykonawców 
Oferta nr 7 - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MATEO Wójcicki Zbigniew, 44-100 Gliwice 

ul. Portowa 14 
Oferta nr 8 - Firma Budowlana Adam Czupryn 44-190 Knurów ul. Dworcowa 10A/316  
Oferta nr 10 - AXEL - Systemy Budowlane Sp. z o.o. spółka komandytowa 45-807 Opole,   

ul. Anny Jantar 5/12 
Uzasadnienie prawne: 

� Podstawą prawną wykluczenia wykonawców, którzy złożyli odpowiednio oferty nr 7, 8 i 10 
jest art. 24 ust 2 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi: „Z postępowania 
o udzielenie zamówienia wyklucza się (…) wykonawców, którzy nie wykazali spełniania 
warunków udziału w postępowaniu”.  

Uzasadnienie faktyczne: 

• W ofercie nr 7 Wykonawca w wymaganym terminie tj. do 10.12.2015r. do godz. 14:30 złożył 
wyjaśnienia do złożonej oferty w ramach przedmiotowego zamówienia. W złożonym 
uzupełnieniu tj. poprawionym załączniku nr 3 do SIWZ zostały dodane dwa poświadczenia 
wykonania robót wykonane przez podmiot trzeci oraz dołączono pisemne zobowiązanie tego 
podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów i potencjału na potrzeby wykonania 
zadania związanego z Termomodernizacją Publicznego Przedszkola w Nieborowicach. 
Przedmiotowe zobowiązanie zostało podpisane nieczytelnie bez pieczątki imiennej. Ponadto 
zgodnie z treścią tego dokumentu oświadczenie składa komandytariusz Piotr Rak, natomiast 
pod oświadczeniem podpis złożyła inna osoba. Zgodnie z przedłożonym odpisem KRS dla 
RHS DRILL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu do reprezentacji ww. 
podmiotu jest uprawniona RHS DRILL Sp. z o.o., której KRS nie został dołączony w związku 
z czym Zamawiający nie ma informacji kto osobowo jako komplementariusz może 
reprezentować ww. podmiot składający zobowiązanie do oddania zasobów. Złożony odpis 
KRS podmiotu trzeciego został wydrukowany na dzień 09.12.2015r., a w przypadku 
wprowadzenia tego podmiotu jako podwykonawcy termin tego wydruku nie powinien być 
późniejszy niż  08.12.2015r., czyli dzień składania ofert. Z dokumentu pisemnego 
zobowiązania innego podmiotu załączonego w wyjaśnieniach nie wynika również jasno czy 
podmiot trzeci będzie podwykonawcą wykonującym roboty związane z zabudową pomp ciepła 
czy jedynie będzie udostępniał swój potencjał Wykonawcy w zakresie nadzoru technicznego, 
doradztwa, szkoleń i udostępnienia narzędzi oraz sprzętu. Złożone dokumenty poświadczenia 
wykonania robót budowlanych w zakresie budowy pomp ciepła tj. referencje z dnia 
05.12.2015r wystawione przez firmę Eko Ciepło z Zielonej Góry oraz Zakład Usługowy 
„Kobeszko & Syn” St. Kobeszko, p. Kobeszko Sp. jawna z Choszczna zostały przedłożone w 
formie kopi, a podpis potwierdzający ich zgodność z oryginałem nie był oryginalny – 
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dokumenty zostały złożone jako kserokopia dokumentu. Ponadto brak tu również pieczęci 
firmowej dla członka zarządu podpisującego dokument za zgodność z oryginałem. Brak 
oryginalnego podpisu na ww. referencjach  narusza § 7 ust 1 Rozporządzenia Prezesa Rady 
ministrów z 19 lutego 2013 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy , oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. W 
związku z powyższym niniejsza oferta zostaje odrzucona. 

• W ofercie nr 8 Wykonawca w wymaganym terminie tj. do 10.12.2015r. do godz. 14:30 złożył 
wyjaśnienia do złożonej oferty w ramach przedmiotowego zamówienia jednak nadal 
wykonawca nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z treścią zobowiązania 
podmiotu trzeciego oświadczenie składa komandytariusz Piotr Rak, natomiast pod 
oświadczeniem podpis złożyła inna osoba. Zgodnie z przedłożonym odpisem KRS dla RHS 
DRILL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu do reprezentacji ww. podmiotu 
jest uprawniona RHS DRILL Sp. z o.o., której KRS nie został dołączony w związku z czym 
Zamawiający nie ma informacji kto osobowo jako komplementariusz może reprezentować ww. 
podmiot składający zobowiązanie do oddania zasobów. Złożony odpis KRS podmiotu 
trzeciego został wydrukowany na dzień 09.12.2015r., a w przypadku wprowadzenia tego 
podmiotu jako podwykonawcy termin tego wydruku nie powinien być późniejszy niż  
08.12.2015r., czyli dzień składania ofert. Złożone dokumenty poświadczenia wykonania robót 
budowlanych w zakresie budowy pomp ciepła tj. referencje z dnia 05.12.2015r wystawione 
przez firmę Eko Ciepło z Zielonej Góry oraz Zakład Usługowy „Kobeszko & Syn” St. 
Kobeszko, p. Kobeszko Sp. jawna z Choszczna zostały przedłożone w formie kopi a podpis 
potwierdzający ich zgodność z oryginałem nie był oryginalny – dokumenty zostały złożone 
jako kserokopia dokumentu. Ponadto brak tu również pieczęci firmowej dla członka zarządu 
podpisującego dokument za zgodność z oryginałem. Brak oryginalnego podpisu na ww. 
referencjach  narusza § 7 ust 1 Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z 19 lutego 2013 r.  
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy , oraz form 
w jakich te dokumenty mogą być składane. W związku z powyższym wykonawca nie wykazał 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

• W ofercie nr 10 Wykonawca w wymaganym terminie tj. do 10.12.2015r. do godz. 14:30 złożył 
wyjaśnienia do złożonej oferty w ramach przedmiotowego zamówienia jednak nadal nie 
wykazał spełnienia warunków udziału w postepowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia z 
uwagi to, że wszystkie dokumenty zostały złożone drogą  elektroniczną bez opatrzenia tych 
dokumentów podpisem elektronicznym co narusza § 7 ust 1 Rozporządzenia Prezesa Rady 
ministrów z 19 lutego 2013 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy , oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. 
Zamawiający dopuścił porozumiewanie z Wykonawcą drogą elektroniczną jednak ta forma 
porozumiewania się nie obejmuje uzupełnień i wyjaśnień do dokumentów stanowiących część 
oferty przetargowej. W związku z powyższym wykonawca nie wykazał spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu. 

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy PZP ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 
 
− odrzuceniu następującej oferty: 
Oferta nr 7 - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MATEO Wójcicki Zbigniew, 44-100 Gliwice 

ul. Portowa 14 
 

Uzasadnienie prawne: 

� Podstawą prawną odrzucenia ofert nr 7 jest art. 89 ust 1 pkt. 2) w związku z art. 87 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej 
treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 
87 ust. 2 pkt 3”.  
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Uzasadnienie faktyczne: 

• W ofercie nr 7 Wykonawca w wymaganym terminie tj. do 10.12.2015r. do godz. 14:30 złożył 
wyjaśnienia do złożonej oferty w ramach przedmiotowego zamówienia. Złożone wyjaśnienia 
naruszają  art. 87 ust 1 ustawy PZP. Wykonawca w ofercie pierwotnej w formularzu ofertowym 
oświadczył, że nie zamierza powierzyć podwykonawcom żadnego zakresu przedmiotu 
zamówienia. W złożonym uzupełnieniu tj. poprawionym załączniku nr 3 do SIWZ zostały 
dodane dwa poświadczenia wykonania robót wykonane przez podmiot trzeci oraz dołączono 
pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów i 
potencjału na potrzeby wykonania zadania związanego z Termomodernizacją Publicznego 
Przedszkola w Nieborowicach. Z dokumentu pisemnego zobowiązania innego podmiotu 
załączonego w wyjaśnieniach nie wynika również jasno czy podmiot trzeci będzie 
podwykonawcą wykonującym roboty związane z zabudową pomp ciepła czy jedynie będzie 
udostępniał swój potencjał Wykonawcy w zakresie nadzoru technicznego, doradztwa, szkoleń i 
udostępnienia narzędzi oraz sprzętu. Zgodnie z treścią art. 87 ust. 1 ustawy PZP w toku badania 
i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert, jednak niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym 
a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, dokonywanie istotnej zmiany w jej 
treści. Wprowadzanie podwykonawcy, na zasoby którego powołuje się wykonawca w celu 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu na etapie składania wyjaśnień jest 
niedopuszczalne i prowadziłoby do zmiany treści oferty, w której wykonawca wskazał, że nie 
będzie powierzał żadnej części zamówienia podwykonawcom. W związku z powyższym 
niniejsza oferta zostaje odrzucona. 

II 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  
- Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm), informuje  
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego. 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena 80%  oraz gwarancja i rękojmia 20%.  
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 5 złożona przez Wykonawcę AGROCOM Sp. z o.o. z 
siedzibą w Dąbrowie Górniczej, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego 
oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  

Wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu: 
 

 

Lp. 
Nr 

oferty 
Nazwa, siedziba   adres wykonawcy Cena w zł. 

Liczba 
uzyskanyc
h punktów 

w 
kryterium 

cena 

Gwaran
cja i 

rękojmi
a w 

miesiąc
ach 

Liczba 
uzyskanyc
h punktów 

w 
kryterium 
gwarancja 
i r ękojmia 

Łączna 
liczba 

punktów 

                 
1    1 

LEBART Bartosz 
Łogwiński i 
Wsólnik Sp.J. 

21-500 Biała Podlaska 
ul. Kryształowa 21, 
Rakowiska 1 687 60,80  60,00      58,12      10,00     68,12     

                 
2    2 

NOVUM Centrum 
techniki Grzewczej 
i sanitarnej 

38-400 Krosno 
ul. Michała Mięsowicza 
2 1787141,07  60,00      54,89     10,00     64,89     

                 
3    3 

EKOINSTAL Sp. 
z o.o. 

96-100 Skierniewice 
Sierakowice Prawe 141 1873977,52  

                
120,00     

                     
52,35     

           
20,00     72,35     
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D 

                 
4    4 

konsorcjum: 
Przedsiębiorstwo 
KONCEPT Sp z 
o.o. - lider 
konsorcjum, 
NEON Jacek 
Płoszaj, FHU 
KARINO Leszek 
Kręgiel 

Piotr Szczerba 
Przedsiębiorstwo 
KONCEPT sp. z o.o.  
42-200 Częstochowa, 
ul. Mirowska 41a 2029606,09  

                  
66,00     

                     
48,33     

           
11,00     59,33     

                 
5    5 

AGROCOM Sp. z 
o.o. 

41-303 Dąbrowa 
Górnicza 
Aleja Józefa 
Piłsudskiego 2 1812470,29   

                
120,00     

                     
54,12     

           
20,00     74,12     

                 
6    6 

PPHU ROBIREX 
Roman Biernacki 

44-105 Gliwice 
ul. Wigilijna 28 1815300,00  

                
120,00     

                     
54,04     

           
20,00     74,04     

                 
7    9 

POL-KATO II 
F.H.U. Agnieszka 
Ciosek 

40-872 Katowice, ul. 
Zawiszy Czarnego 16A 1770480,95  

                  
60,00     

                     
55,41     

           
10,00     65,41     

                 
8    11 

Zakład Budowlany 
Benedykt Koźbiał 

48-300 Nysa,  
ul. Gołębia 1 2193818,71   

                
120,00     

                     
44,72     

           
20,00     64,72     

 
III 
 

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm), zawiadamia  
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

Uzasadnienie prawne: 

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, tj. zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena 
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę 
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację 
zamówienia. Cena wybranej oferty przewyższa tę kwotę, a Zamawiający nie ma możliwości 
zwiększenia posiadanych środków do ceny najniższej oferty. 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
 

Ewelina Sankiewicz 
 
 
 

Do widomości: 
- wykaz wykonawców odrzuconych 
- wykaz wykonawców spełniających wymogi SIWZ 


