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Brzeźnio, dn. 25.01.2013r. 

 

Nz. R.271.14.2012 

Zawiadomienie  

o wyborze najkorzystniejszej oferty,  

wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  

z 2010 r. Nr 113, poz. 759) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez  

Gminę Brzeźnio z siedzibą: ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio postępowaniu o udzielenie za-

mówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  zadanie pn.:  

 

Dostawa wraz z montażem sprzętu sportowego oraz dostawa pozostałego wyposażenia do  

siłowni w Brzeźniu przy ul. Wspólnej 32 

 

w części I przedmiotu zamówienia pn.:  

dostawa wraz z montażem sprzętu sportowego w siłowni w Brzeźniu przy ul. Wspólnej 32 

 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę –  

 

MASTER – SPORT, ul. Cmentarna 21, 26-110 Skarżysko Kamienna  
 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert 

określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przedstawiała najkorzystniejszą 

cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert 

przeprowadzonej przez Zamawiającego. 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa  100,00 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 100,00 pkt 

 

w części II przedmiotu zamówienia pn.:  

dostawa pozostałego wyposażenia siłowni w Brzeźniu przy ul. Wspólnej 32 

unieważniono postępowanie. 

Podstawa prawna: postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) – nie 

złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące ofer-

ty: 

Część I przedmiotu zamówienia pn.:  

dostawa wraz z montażem sprzętu sportowego w siłowni w Brzeźniu przy ul. Wspólnej 32 
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1) SEWIM Sp. z o.o., ul. Targowa 2, 08-460 Sobolew 

Oferta w/w Wykonawcy została odrzucona. 

 

2) MASTER – SPORT, ul. Cmentarna 21, 26-110 Skarżysko Kamienna 

 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa  100,00 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 100,00 pkt 

 

Część II przedmiotu zamówienia pn.:  

dostawa pozostałego wyposażenia siłowni w Brzeźniu przy ul. Wspólnej 32 

 

1) EURO – MEBLE, ul. Siemianowicka 5a, 40-301 Katowice  

Oferta w/w Wykonawcy została odrzucona. 

 

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicz-

nych z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.  

 

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicz-

nych w postępowaniu odrzucono dwie oferty. 

Część I przedmiotu zamówienia: 

SEWIM Sp. z o.o., ul. Targowa 2, 08-460 Sobolew 

 

Zamawiający pismem z dnia 10.01.2013 roku wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień i zło-

żenia dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wykonawca w złożonej ofercie nie wskazał wag następujących urządzeń: 

- rower poziomy R60 

- rower pionowy U60 

- elipter S 60 

 Z uwagi na ograniczenia nośności stropu Zamawiający w treści specyfikacji istotnych warun-

ków zamówienia żądał, aby zaoferowane przez Wykonawców urządzenia posiadały wagę własną 

wskazaną w siwz w opisie przedmiotu zamówienia z dopuszczeniem (-10%) (+30%). 

Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia m.in., jakie wagi posiadają zaproponowane 

przez niego urządzenia: S 60, R 60 i U 60, w celu sprawdzenia czy są zgodne z opisem przed-

miotu zamówienia określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Na postawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwał również 

Wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy 

(rower poziomy R60, rower pionowy U60  i elipter S60) wymagań określonych przez Zamawia-

jącego: 

- wag urządzeń 
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Wykonawca w dniu 14 stycznia 2013 roku złożył wyjaśnienia na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych do złożenia, których został wezwany. 

Ze złożonych przez Wykonawcę wyjaśnień wynika, że waga urządzenia elipter S 60 wynosi 140 

kg, natomiast dopuszczalna przez Zamawiającego waga urządzenia z uwagi na ograniczenia no-

śności stropu może wahać się w granicach (-10%) (+30%), więc w przeliczeniu na kilogramy 

zgodnie z zapisami siwz musi mieścić się w granicach od 84,6 kg do 122,2 kg. Waga zaoferowa-

nego przez Wykonawcę urządzenia to 140 kg, więc nie mieści się we wskazanym przez Zama-

wiającego przedziale, a więc nie jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w siwz. 

W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę w/w Wykonawcy na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż treść złożonej oferty nie odpowiada 

treści siwz. 

 

 

Część II przedmiotu zamówienia: 

EURO – MEBLE, ul. Siemianowicka 5a, 40-301 Katowice  

Zamawiający pismem z dnia 10.01.2013 roku wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień i zło-

żenia dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wykonawca w złożonej ofercie zaproponował suszarkę do rąk firmy FANECO „BORA” 

Wykonawca załączył również opis w/w urządzenia, w którym wykazał, że urządzenie posiada 

parametry jakich żądał Zamawiający.  

Zamawiający sprawdził opis w/w urządzenia w innych źródłach (strona internetowa producenta 

suszarki), z którego wynika, że urządzenie przedstawione przez Wykonawcę, nie spełnia nastę-

pujących wymagań postawionych przez Zamawiającego: 

a)  wydmuch powietrza: 

 - 2,8 m
3
/min tj. 168 m

3
/h – tak wynika z opisu na stronie internetowej producenta 

Zamawiający żądał suszarki do rąk o wydmuchu powietrza min. 180 m
3
/h.  

 

b) prędkość powietrza: 

 - 12 m/s (tj. 43,2 km/h) - tak wynika z opisu na stronie internetowej producenta 

 Zamawiający żądał suszarki do rąk z prędkością powietrza min. 150 km/h.  

 

W związku z powyższym Zamawiający wezwał w/w Wykonawcę do złożenia wyjaśnień doty-

czących w/w parametrów zaoferowanej suszarki do rąk „BORA”. 

Na postawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwał również 

Wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy 

(suszarki do rąk „BORA”) wymagań określonych przez Zamawiającego tj.:  

- wydmuch powietrza – min. 180 m
3
/h 

- prędkość powietrza - min. 150 km/h 

Wykonawca w dniu 15.01.2013 roku przesłał do Zamawiającego wyjaśnienia faxem. Ze złożo-

nych przez Wykonawcę wyjaśnień wynika, że proponuje on inny model urządzenia: suszarkę 

do rąk 1 800W MONTANA producent FANECO. Zamawiający informuje, że Wykonawca nie 

może zmieniać treści złożonej oferty, a zaproponowana suszarka BORA, to treść oferty, którą 

złożył wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień ma służyć wyjaśnieniu treści złożonej oferty lub złożonych 

dokumentów, a nie prowadzić do zmiany treści oferty, co uczynił Wykonawca składając wyja-

śnienia. 
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Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych niedopuszczalne jest dokonywa-

nie jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty. 

W związku z powyższym na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicz-

nych Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy. 

Poza tym dokumenty do złożenia których Wykonawca został wezwany na mocy art. 26 ust. 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych wpłynęły do Zamawiającego w oryginale w dniu  

16 stycznia 2013 roku, a termin na złożenie dokumentów upłynął 15 stycznia 2013 roku o godz. 

14.00, więc po wyznaczonym terminie. Zamawiający przypomina, że zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych wyjaśnienia należy składać jedną z form określoną w siwz i w ten spo-

sób zostały złożone (Zamawiający dopuścił poza formą pisemną również fax i e-mail). nato-

miast dokumenty zawsze należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego, czego w wy-

znaczonym terminie Wykonawca nie uczynił. 

Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych 

może zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 

o terminie i miejscu podpisania umowy.  

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia  

29 stycznia 2009 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Dział VI 

„Środki ochrony prawnej”. 

 

 

 

 Wójt Gminy 

                                                                                             /-/ mgr Dorota Kubiak 
   Kierownik Zamawiającego 


