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Samodzielny Publiczny 
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 
ul. Bytomska 62 
41-940 Piekary Śląskie 
Sekcja d/s zamówień publicznych 

Znak sprawy: SZP.270-50/2018 

 

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego 

 

Piekary Śląskie 31/10/2018r. 

 

……………………………………… 

   ……………………………………… 

   ……………………………………… 

 
Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  
Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala 
Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 
Ogłoszenie nr 620596-N-2018 z dnia 2018-09-21r. 
 
Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1 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. Kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 
Pakiet nr 1 -  550 000,00 zł 
Pakiet nr 2 -  150 000,00 zł 
    
2. Do w/w postępowania wpłynęły następujące oferty: 
Oferta nr 1 
Agregaty Pex – Pool Plus Janusz Kania 
ul. Metalowców 35 
39-200 Dębica 
T: 14-681-18-37 w. 501 
F: 14-681-18-37 w. 502 
e-mail:  sekretariat@generatory.pl  
Termin wykonania zamówienia: 30/11/2018r. 
Okres gwarancji: 24 miesiące 
Termin płatności: do 30 dni 
Pakiet nr 1 
Cena oferty: 409 467,00 zł 
Pakiet nr 2 
Cena oferty: 84 870,00 zł 
 
Oferta nr 2 
SEVITEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Leopolda 29 
40-189 Katowice 
T: 32-705-73-01 
F: 32-705-73-99 
e-mail: marketing@sevitel.pl  
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Termin wykonania zamówienia: 30/11/2018r. 
Okres gwarancji: 24 miesiące 
Termin płatności: do 30 dni 
Pakiet nr 1 
Cena oferty: 599 010,00 zł 
Pakiet nr 2 
Cena oferty: 100 860,00 zł 
 
Oferta nr 3 
AGREGATY POLSKA Cezary Bielak 
ul. Obornicka 258 
60-650 Poznań 
T: 61-66-56-604 
F: 61-66-56-613 
e-mail: biuro@agregatypolska.pl  
Termin wykonania zamówienia: 30/11/2018r. 
Okres gwarancji: 24 miesiące 
Termin płatności: do 30 dni 
Pakiet nr 1 
Cena oferty: 489 269,40 zł 
Pakiet nr 2 
Cena oferty: 85 854,00 zł 
 
Oferta nr 4 
BARBARA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Władysława Żeleńskiego 2 
41-700 Ruda Śląska 
T: 32-344-95-40 
F: 32-344-95-41 
e-mail: biuro@pphubarbara.com.pl  
Termin wykonania zamówienia: 30/11/2018r. 
Okres gwarancji: 24 miesiące 
Termin płatności: do 30 dni 
Pakiet nr 1 
Cena oferty: 547 350,00 zł 
Pakiet nr 2 
Cena oferty: 123 000,00 zł 
 
3. Streszczenie i porównanie złożonych ofert w zakresie Pakietu nr 2: 
 

Nr Pakietu NR OFERTY/ OFERENT 
PUNKTY W 
KRYTERIUM 

CENA 

PUNKTY W 
KRYTERIUM 

FUNKCJONALNOŚĆ 

PUNKTY 
RAZEM 

Pakiet nr 2 

 
Oferta nr 2 
SEVITEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Leopolda 29 
40-189 Katowice 
T: 32-705-73-01 
F: 32-705-73-99 

100 100 100 

Oferta nr 4 
BARBARA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Władysława Żeleńskiego 2 

82 50 69,20 
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41-700 Ruda Śląska 
T: 32-344-95-40 
F: 32-344-95-41 

 
4. Wybrano najkorzystniejszą ofertę w zakresie Pakietu nr 2: 
Pakiet nr 2 
Oferta nr 2 
SEVITEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Leopolda 29 
40-189 Katowice 
T: 32-705-73-01 
F: 32-705-73-99 
e-mail: marketing@sevitel.pl  
Termin wykonania zamówienia: 30/11/2018r. 
Okres gwarancji: 24 miesiące 
Termin płatności: do 30 dni 
Pakiet nr 2 
Cena oferty: 100 860,00 zł 
Uzasadnienie:   
Oferta spełnia warunki zawarte w siwz i uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert 
a zatem na podstawie art. 91 ust 1 Pzp. oferta została uznana za najkorzystniejszą. 
 
5. Wykluczono Wykonawcę: 
Oferta nr 1 
Agregaty Pex – Pool Plus Janusz Kania 
ul. Metalowców 35 
39-200 Dębica 
T: 14-681-18-37 w. 501 
F: 14-681-18-37 w. 502 
e-mail:  sekretariat@generatory.pl  
Termin wykonania zamówienia: 30/11/2018r. 
Okres gwarancji: 24 miesiące 
Termin płatności: do 30 dni 
Pakiet nr 2 
Cena oferty: 84 870,00 zł 
Pakiet nr 1 
Cena oferty: 409 467,00 zł 
UZASADNIENIE: 
Wykonawca nie złożył wymaganego oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej zgodnie z wymaganimi siwz oraz art. 24 ust. 11 Pzp oraz na wezwanie do 
dostarczenia w trybie art. 26 ust. 3 Pzp zatem na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 zostaje wykluczony z 
postępowania jako, że jest wykonawcą,  którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 
1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
6. Odrzucono następujące oferty: 
Oferta nr 1 
Agregaty Pex – Pool Plus Janusz Kania 
ul. Metalowców 35 
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39-200 Dębica 
T: 14-681-18-37 w. 501 
F: 14-681-18-37 w. 502 
e-mail:  sekretariat@generatory.pl  
Termin wykonania zamówienia: 30/11/2018r. 
Okres gwarancji: 24 miesiące 
Termin płatności: do 30 dni 
Pakiet nr 2 
Cena oferty: 84 870,00 zł 
Uzasadnienie: 
Jak wynikało z postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wymagał 
w ramach potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
zamawiającego, złożenia - część katalogu lub opis potwierdzający parametry oferowanych urządzeń. 
Wykonawca wraz z ofertą, jak i na wezwanie do uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 pzp nie 
złożył wymaganych dokumentów, co nie pozwoliło Zamawiającemu potwierdzić, że oferowane 
dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, że oferta nie odpowiada treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  Ponadto, Zamawiający nie ma możliwości poprawienia oferty na 
podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, jako innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 
pzp – oferta zostaje odrzucona, jako, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Ponadto wykonawca nie odpowiedział na wyjaśnienia dot. rażąco niskiej 
ceny z zatem w związku z art. 90 ust. 3 Pzp oferta także podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 
1 pkt 4 Pzp. 
 
Oferta nr 3 
AGREGATY POLSKA Cezary Bielak 
ul. Obornicka 258 
60-650 Poznań 
T: 61-66-56-604 
F: 61-66-56-613 
e-mail: biuro@agregatypolska.pl  
Termin wykonania zamówienia: 30/11/2018r. 
Okres gwarancji: 24 miesiące 
Termin płatności: do 30 dni 
Pakiet nr 2 
Cena oferty: 85 854,00 zł 
Uzasadnienie: 
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 pzp, Zamawiający informuje, że oferta zostaje 
odrzucona. Jak wynikało z postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający 
wymagał 
terminu wykonania zamówienia  do dnia 30.11.2018r. Na wezwanie zamawiającego do wyjaśnień 
wykonawca wyjaśnił, że nie jest w stanie wykonać zamówienia w wyznaczonym terminie. Biorąc pod 
uwagę powyższe, stwierdzić należy, że oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Ponadto, Zamawiający nie ma możliwości poprawienia oferty na podstawie 
art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, jako innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia. W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp – oferta zostaje 
odrzucona, jako, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Ponadto wykonawca nie odpowiedział na wyjaśnienia dot. rażąco niskiej ceny z zatem w związku z 
art. 90 ust. 3 Pzp oferta także podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp.  
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9. 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 
 
 


