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Głubczyce, dn. 26.07.2013r. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

 
Dotyczy post ępowania prowadzonego w trybie przetargu nieogranicz onego na 

dostaw ę, monta ż i uruchomienie agregatu pr ądotwórczego zewn ętrznego (w obudowie) dla 
SP ZOZ w Głubczycach – PN / 15 / VII / 13. 
 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dalej PZP, Zamawiający - SP ZOZ w 
Głubczycach informuje, że w prowadzonym postępowaniu: 

 
A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 4 – EPS System Robert Lipnicki   ul. Harc erska 13   32-540 Trzebinia  
Cena brutto: 175.890,00 zł, cena netto 143.000,00 zł  
 
Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała 100 pkt w kryterium 
cena 100%. 
 
Złożono również ważną ofertę: 

Nr 
oferty  

Nazwa/adres 
Wykonawcy  

Cena netto  Cena brutto  
Ilość punktów  
wg kryterium  

„cena”  

3 
Sevitel Sp. z o.o. 
ul. Leopolda 29 
40-189 Katowice 

159.949,00 zł 196.737,27 zł 89,41 

 
B. nie wykluczono żadnego Wykonawcy; 
 
C. odrzucono oferty: 
I. nr 1 Wykonawcy Edward Kozioł EUROIMPEX-SERWIS s.c.   ul. Niemodlińska 54   45-761 Opole 
 
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:  
Zamawiający wymagał agregatu prądotwórczego zewnętrznego (w obudowie) o specyfice silnika, 
którego stopie ń sprężenia  wynosi 16,5:1. Wykonawca w opisie specyfiki silnika pkt.10 zaoferował 
stopień sprężenia 17:1.  
Ponadto w pkt. III Prądnica w wierszu nr 8 Zamawiający wymagał sprz ęgła elastycznego , 
Wykonawca stwierdził, iż „ta moc wymaga sprzęgła stałego”, co po pierwsze nie jest prawdą, po 
drugie skutkuje niezgodnością oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami 
zamawiającego. 
Zamawiający wymagał również, aby przepływ gazów wylotowych  wynosił 0,420 Kg/s (+/- 5%) , 
Wykonawca zaoferował 780l/s. 
W pkt. V Układ dolotowy Zamawiający wymagał przepływu powietrza wentylatora alternatora , 
który wynosi 0,58 m3/s, Wykonawca zaoferował 0,514 m3/s. 
Natomiast w pkt. VIII Wymiary Zamawiający wymagał w wierszu nr 1, aby długo ść wynosiła 
3.800mm  +/- 10%, a w wierszu nr 3 wagę z płynami , która wynosić winna 3.700 kg +/- 10% . 
Wykonawca zaoferował odpowiednio długość 4.550mm oraz wagę 4.500 kg.  

Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Głubczycach 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 
48-100 Głubczyce  
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Ponadto Zamawiający wymagał aby Wykonawca opisał m.in. zaoferowaną moc agregatu, 
prędkość obrotową, standardowe napięcie, moc silnika, układ cylindrów, system chłodzenia, 
ułożyskowanie napięcie zewnętrzne. Wykonawca nie opisał zaoferowanych elementów, co tym 
samym uniemożliwiło Zamawiającemu zweryfikowanie parametrów oraz zaoferowanego agregatu 
prądotwórczego. Wykonawca winien przedstawić wymagania/parametry graniczne umożliwiające 
identyfikację i zweryfikowanie zgodności zaoferowanego agregatu z wymaganiami określonymi w 
SIWZ. 
Mając na uwadze powyższe treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ w związku z czym 
podlega odrzuceniu. 
 

W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcy Zamawiający nie wezwał go do 
uzupełnienia brakuj ących dokumentów tj. 
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do SIWZ dla wspólnika 

Edwarda Kozioł ; Wykonawca nie dołączył niniejszego oświadczenia do oferty. 
b) dokumentu potwierdzaj ącego posiadanie uprawnie ń/pełnomocnictw  osób składających  

ofertę, bowiem, fakt ten nie wynikał z przedstawionych dokumentów rejestrowych.  
Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisania oferty ciąży na Wykonawcy, a ten nie 
dołączył niniejszego oświadczenia do oferty.  

Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt.2 Pzp. 
 
II. nr 2 Wykonawcy LASEL Sp. z o.o.   ul. Mikołowska 77   44-203 Rybnik  
 
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:  
Zamawiający wymagał agregatu prądotwórczego zewnętrznego (w obudowie) o specyfice silnika, 
którego poziom hałasu  winien wynosić max 70 dB(A) . Wykonawca w opisie specyfiki silnika pkt. 
VIII Wymiary w wierszu 4 zaoferował silnik, którego poziom hałasu wynosi 71 Db(A), a więc więcej 
niż wymagany poziom hałasu określony w SIWZ. 
Ponadto Wykonawca nie podał wymaganego roku produkcji zaoferowanego agregatu, ani nazwy 
oferowanego silnika, jego modelu/producenta. 
Mając na uwadze powyższe treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ w związku z czym 
podlega odrzuceniu. 
Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt.2 Pzp. 
 
III. nr 5 Wykonawcy Cezary Bielak „AKTIV ELEKTRONIK” „AGREGATY POLSKA” „POMPY 
POLSKA”   ul. Obornicka 258 A   60-693 Poznań 
 
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:  
Zamawiający wymagał agregatu prądotwórczego zewnętrznego (w obudowie) o mocy 250 kVA 
(PRP) i 275 kVA (STANDBY) , Wykonawca zaoferował moc 275 kVA (PRP) i 302,5 kVA 
(STANDBY), a więc większą niż wymagana w SIWZ. 
Ponadto Wykonawca nie określił jednoznacznie parametru dotyczącego ciepła wydostającego się 
przez wydech w pkt. IV „Układ wydechowy”- wiersz nr 4 oraz wymiarów w pkt VII wiersz nr 1-4, 
poprzez pozostawienie zapisów „+/- 5, 10%” oraz „max”, co tym samym uniemożliwiło 
Zamawiającemu zweryfikowanie parametrów oraz zaoferowanego agregatu prądotwórczego. 
Wykonawca winien przedstawić parametry techniczne dokładne, umożliwiające identyfikację i 
zweryfikowanie zgodności zaoferowanego agregatu z wymaganiami określonymi w SIWZ. 
Mając na uwadze powyższe treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ w związku z czym 
podlega odrzuceniu. 
Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt.2 Pzp. 
 
IV. nr 1 Wykonawcy ELIN Arkadiusz Miszkiewicz   ul. Miodowa 15   47-206 Kędzierzyn-Koźle 
 
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:  
Zamawiający wymagał agregatu prądotwórczego zewnętrznego (w obudowie) o specyfice silnika, 
którego pojemno ść skokowa  wynosi 8,5-9,0l, a stopie ń sprężenia 16,5:1 . Wykonawca w opisie 
specyfiki silnika pkt. nr 7 zaoferował pojemność skokową 11,1l, a w pkt. nr 10 stopień sprężenia, 
który wynosi 17:1. 
Również w pkt. VI. Układ rozruchowy Zamawiający wymagał w wierszu nr 1 mocy rozrusznika 4,5 
kW, a w wierszu nr 2 minimaln ą pojemno ść akumulatora , która wynosić winna 185 x 2 Ah . 
Wykonawca zaoferował odpowiednio w wierszu nr 1 - 6kW, a w wierszu nr 2 - 80Ah x 2 z 
dopiskiem („możemy dać za dopłatą większe”). Zamawiający określił wymagane parametry, które 
winny zostać wycenione w ofercie Wykonawcy.  
Ponadto Wykonawca nie określił jednoznacznie parametru dotyczącego przepływu gazów 
wylotowych w pkt. IV Układ wydechowy wiersz nr 1 oraz wymiarów w pkt VII wiersz nr 4, poprzez 
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pozostawienie zapisów „+/- 5%” oraz „max”, co tym samym uniemożliwiło Zamawiającemu 
zweryfikowanie parametrów zaoferowanego agregatu prądotwórczego. Wykonawca winien 
przedstawić parametry techniczne,  umożliwiające identyfikację i zweryfikowanie zgodności 
zaoferowanego agregatu z wymaganiami określonymi w SIWZ. 
Wykonawca nie podał również wymaganego roku produkcji zaoferowanego agregatu. 
Mając na uwadze powyższe treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ w związku z czym 
podlega odrzuceniu. 
Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt.2 Pzp. 
 
D. umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie, o którym mowa w art. 
94 ust 1 pkt 2 PZP tj. nie krótszym niż 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze 
oferty, w związku z przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 
PZP. 
 
 
 
 
 
 

Dyrektor SP ZOZ w Głubczycach – Adam Jakubowski 
    ...................................…………............…………………… 
                             Kierownik Zamawiającego 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości:  

1. Wykonawcy. 
2. Strona internetowa Zamawiającego. 
3. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
4. a/a. 

 

 


