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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
Dostawy artykułów czystościowych
Ogłoszenie nr 365755 - 2016 z dnia 2016-12-13 r.

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
z póź. zm. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22), dalej, pzp , niniejszym informuje, iż: 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 48 234,60 zł.

2. Do w/w postępowania wpłynęły następujące oferty:
Oferta nr 1
AGAPIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Marii Zientary – Malewskiej 26
10-302 Olsztyn
T/F: 89-526-53-85
Okres gwarancji: min 6 miesięcy od terminu dostawy
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy
Termin dostawy: do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
Termin płatności: 60 dni
Cena oferty: 51 694,18 zł

Oferta nr 2
„Smyła II” Smyła Sebastian Smyła Wioletta – Spółka Jawna 
ul. Rybnicka 29
44-335 Jastrzębie Zdrój 
T/F: 32-47-40-200
Okres gwarancji: min 6 miesięcy od terminu dostawy
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy
Termin dostawy: do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
Termin płatności: 60 dni
Cena oferty: 145 092,34 zł

Oferta nr 3
CENTRUM MERCURY Piotr Wojtczyk 
ul. Paprotna 8
51-117 Wrocław
T: 71-79-98-920
F: 71-71-64-165
Okres gwarancji: min 6 miesięcy od terminu dostawy
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy
Termin dostawy: do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego



Termin płatności: 60 dni
Cena oferty: 39 430,65 zł

Oferta nr 4
Moryto Jerzy „ADMOR” Przedsiębiorstwo Handlowe
ul. Wierzbicka 58 lok. 1
26-600 Radom
T: 48-381-67-19
F: 48-331-58-66
Okres gwarancji: min 6 miesięcy od terminu dostawy
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy
Termin dostawy: do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
Termin płatności: 60 dni
Cena oferty: 46 013,49 zł

3. Streszczenie i porównanie złożonych ofert

NR OFERTY/ OFERENT
PUNKTY W

KRYTERIUM CENA
PUNKTY W KRYTERIUM

TERMIN PŁATNOŚCI
PUNKTY RAZEM

Oferta nr 4
Moryto Jerzy „ADMOR” Przedsiębiorstwo
Handlowe
ul. Wierzbicka 58 lok. 1
26-600 Radom

60 40 100

4. Wybrano najkorzystniejszą ofertę:
Oferta nr 4
Moryto Jerzy „ADMOR” Przedsiębiorstwo Handlowe
ul. Wierzbicka 58 lok. 1
26-600 Radom
T: 48-381-67-19
F: 48-331-58-66
Okres gwarancji: min 6 miesięcy od terminu dostawy
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy
Termin dostawy: do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
Termin płatności: 60 dni
Cena oferty: 46 013,49 zł
UZASADNIENIE:
Oferta spełnia warunki zawarte w siwz i uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert,
a zatem na podstawie art. 91 ust 1 Pzp. oferta została uznana za najkorzystniejszą.

5. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
6. Odrzucono następujące oferty:
Oferta nr 1
AGAPIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Marii Zientary – Malewskiej 26
10-302 Olsztyn
T/F: 89-526-53-85
Okres gwarancji: min 6 miesięcy od terminu dostawy
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy
Termin dostawy: do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
Termin płatności: 60 dni
Cena oferty: 51 694,18 zł
UZASADNIENIE:  Działając  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  pzp,  informuje,  że  oferta  zostaje
odrzucona. Jak wynikało z postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  Zamawiający



wymagał w ramach  potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez zamawiającego, złożenia części katalogu lub opisów potwierdzających parametry oferowanych
produktów. Wykonawca wraz z ofertą, jak i wezwany do uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3
pzp  nie złożył wymaganych opisów,  co nie pozwala zamawiającemu na identyfikację produktu i w
efekcie na ocenę, czy spełnia on wymogi specyfikacji . W związku z powyższym Zamawiający, odrzuca
ofertę jako, że jej treść nie dopowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Ponadto
działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a pzp, Zamawiający informuje, że oferta zostaje odrzucona,
jako, że   wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu
związania ofertą.

Oferta nr 2
„Smyła II” Smyła Sebastian Smyła Wioletta – Spółka Jawna 
ul. Rybnicka 29
44-335 Jastrzębie Zdrój 
T/F: 32-47-40-200
Okres gwarancji: min 6 miesięcy od terminu dostawy
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy
Termin dostawy: do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
Termin płatności: 60 dni
Cena oferty: 145 092,34 zł
UZASADNIENIE:  Działając  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  pzp,  informuje,  że  oferta  zostaje
odrzucona. Jak wynikało z postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  Zamawiający
wymagał w ramach  potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez zamawiającego, złożenia części katalogu lub opisów potwierdzających parametry oferowanych
produktów. Wykonawca wraz z ofertą, jak i wezwany do uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3
pzp  nie złożył wymaganych opisów,  co nie pozwala zamawiającemu na identyfikację produktu i w
efekcie na ocenę, czy spełnia on wymogi specyfikacji . W związku z powyższym Zamawiający, odrzuca
ofertę jako, że jej treść nie dopowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Oferta nr 3
CENTRUM MERCURY Piotr Wojtczyk 
ul. Paprotna 8
51-117 Wrocław
T: 71-79-98-920
F: 71-71-64-165
Okres gwarancji: min 6 miesięcy od terminu dostawy
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy
Termin dostawy: do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
Termin płatności: 60 dni
Cena oferty: 39 430,65 zł
UZASADNIENIE:  Zamawiający wymagał, aby wykonawca w ofercie - Szczegółowym opis przedmiotu
zamówienia w  kolumnie 9 wskazał nazwę handlową oraz nazwę producenta. Wykonawca w zakresie
pozycji nr 21 w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz w złożonym na wezwanie zgodnie
z  art.  26  ust.  3  pzp w ramach potwierdzenia,  że  oferowane dostawy odpowiadają  wymaganiom
określonym przez zamawiającego -  opisie produktu, oraz jak wynika z  wyjaśnień złożonych przez
wykonawcę, jako producenta wskazał dystrybutora, co nie pozwala zamawiającemu na identyfikację
produktu i w efekcie na ocenę, czy spełnia on wymogi specyfikacji. Mając na uwadze powyższe, błąd
ten należy zakwalifikować, jako niezgodność oferty z wymaganiami SIWZ. Ponadto wyżej opisany błąd
nie jest omyłką, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp i zgodnie z orzecznictwem Zamawiający nie
ma  możliwości  na  podstawie  złożonych  wyjaśnień  poprawienia  oferty,  ponieważ  mogło  by  to
prowadzić  do  zmiany  treści  oferty  oraz  do  nieuprawnionych  negocjacji  pomiędzy  Wykonawcą  a
Zamawiającym co w świetle ustawy pzp jest niedopuszczalne. W związku z powyższym oferta podlega
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 pzp, jako, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707%23art(26)ust(3)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707%23art(26)ust(3)


7. Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa może być zawarta w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli
zawiadomienie zostało przesłane środkami komunikacji elektronicznej w tym faxem albo 10 dni jeżeli
zostało  przesłane  w  inny  sposób.  Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia
publicznego przed upływem tego terminu, gdy złożono tylko jedną ofertę.

Z poważaniem


