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Znak DG.7011.18.1.2013                                                                                       Ostrówek, dnia 28.03.2013r. 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty 
 
 
 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (jednolity 

tekst  Dz.U. z 2010 r. Nr  113, poz.  759 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie „przetargu nieograniczonego”, którego 

przedmiotem jest: 

„Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowościach: Skrzynno, Oleśnica, 

Wola Rudlicka, Ostrówek, Niemierzyn, Okalew, Rudlice, Milejów, Jackowskie, Kuźnica, Janów, 

Wielgie”. 

1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez „Instal - System Roman Torzewski” Rodrysin 6a 

99-200 Poddębice. 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnił wymagania określone w SIWZ co ustalono w wyniku postępowania 

wyjaśniającego prowadzonego w celu wyjaśnienia zarzutów jednego Wykonawcy, który 

wnioskował o odrzucenie złożonej oferty ponieważ jego zdaniem oferowane oczyszczalnie nie 

spełniają wymagań określonych w Siwz. Zamawiający wezwał Wykonawcę do przedłożenia 

potwierdzonej notarialnie kopii Protokołu potwierdzającego, że oferowane oczyszczalnie 

spełniają wymagania określne w normie PN-EN 12566-1: 2004/A1: 2006 co ten uczynił w dniu 

19.03.2013r 

Oferta złożona przez „Instal - System Roman Torzeski” uzyskała w kryterium ceny 80,00 pkt; w 

kryterium okres gwarancji 20,00 pkt. Łączna ocena – 100,00 pkt. 

2. POZOSTAŁE OFERTY NIEPODLEGAJĄCE ODRZUCENIU UZYSKAŁY NASTĘPUJĄCE OCENY: 

Nazwy i siedziby wykonawców 
Ocena za kryterium  - 

CENA BRUTTO - 

waga 80 %, 

Ocena za kryterium 
OKRES GWARANCJ 

Waga 20 % 

ŁĄCZNA OCENA 

Nr 1 – „Awans systemy” Sp. z o.o. ul. Żagińska 1 04-

713 Warszawa 

56,36 pkt 10,00 pkt 66,36 pkt 

 

Oferta nr 2 – „HABA RL PPHU Rafał Luśnia” ul. 
Bukowska 63 A 62-065 Grodzisk Wielkopolski 

56,97 pkt 10,00 pkt 66,97 pkt 

3. Odrzucono ofertę złożoną przez: 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Centroplast” sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, 

Mazury 51. 

Uzasadnienie prawne: 

Art 89 ust 1 pkt. 2Ustawy Pzp. 

Uzasadnienie faktyczne: 



 Treść oferty nie odpowiada treści Siwz. Wykonawca odpowiadając na wezwanie 

Zamawiającego do złożenie wyjaśnień dotyczących sposobu doczyszczania oczyszczonych 

wstępnie ścieków (pismo z dnia 18.03.2013r.)poinformował, pismem z dnia 19.03.2013 r.  iż 

wstępnie oczyszczone ścieki doczyszczane będą w złożu filtracyjnym uformowanym poniżej 

poziomu gruntu rodzimego. Rozwiązanie takie jest niezgodne z Projektem w którym 

przewidziano rozmieszczenie systemu rozsączania z drenażem tunelowym w kopcach ze 

względu na występujące w tych terenach wysokie poziomy wód gruntowych, a 

zaproponowany przez Wykonawcę system rozsączania ścieków będzie narażony na zalewanie 

przez wody gruntowe i  nie będzie  spełniał swojego zadania.     

Wykonawca składając ofertę akceptował bez zastrzeżeń (oświadczenie na formularzu 

oferty) wszystkie stawiane warunki określone w specyfikacji istotnych warunków 

(dokumentacji projektowej opisującej przedmiot zamówienia).  

W zaistniałej sytuacji złożona oferta zawierająca rozwiązanie odmienne od  

zaprojektowanego jest ofertą wariantową w rozumieniu  Art. 2 pkt 7 Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, której możliwość złożenia została wyłączona postanowieniem Dz. VI 

Siwz.   

Złożona oferta nie jest ofertą równoważną ponieważ zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa 

w sprawach zamówień publicznych  m.in. Wyrok KIO z dnia 21 maja 2009 r., sygn. akt: 

KIO/UZP 585/09 : „ oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o 

właściwościach  funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które 

zostały określone w siwz, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub 

pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest 

identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla 

Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.” 

W związku z powyższym złożoną ofertę uznano za nie odpowiadającą treści Siwz i 

odrzucono zgodnie z dyspozycją art. 89 ust 1 pkt 2 Ustawy Pzp. 

4. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

 

5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta niezwłocznie po upływie 

terminu określonego w Art 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

                                                                                                                          Wójt Gminy  Ostrówek 

 

                                                                                                                          mgr inż. Ryszard  Turek 


