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Lublin, dn. 14.03.2014r 

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego 

ul. Aleje Racławickie 5, 20-059 Lublin 

 
 
Wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie 
zamówienia publicznego  

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę do Zamawiającego SPRZĘTU 

OGRODNICZEGO oraz MATERIAŁÓW FLORYSTYCZNYCH w ramach realizacji 

projektu „Już czas na staż”.  – 3 zadania 

 
 
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w wyniku 

postępowania o udzielenie w/w zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu 

nieograniczonego, opartego na przepisach Ustawy z dn. 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych 

wybrano oferty Firm:  

 
Zadanie nr 1: 
 
P.U.H. „RADEK” Konrad Konczalski 
Ul. Misjonarska 22, 20-197 Lublin 
cena oferty:  21 035,00 zł 

Nazwa Wykonawcy 

liczba pkt. w 

kryterium 

CENA 

razem 

PUH RADEK Konrad Konczalski, ul. Misjonarska 22, 20-107 Lublin 100,00 100,00 

VENA Wiesław Haligowski, ul. Spółdzielcza 1, 38-100 Strzyżów - - 
KONTAKT 2 Sp.j., ul. Warszawska 150a, 26-600 Radom - - 
Centrala Elektrotechniczna WaldemarAdamczyk, 26-660 Jedlińsk, Bród 5 - - 

HORTUS Bartosiewicz Sp.j., ul. Płochocińska 81, 03-044 Warszawa - - 

MAXMED ZUH Marcin Murzyn, ul. Pomorska 49, 84-252 Orle - - 
 

Uzasadnienie wyboru : 
Oferta najtańsza spośród nieodrzuconych ofert złożonych w postępowaniu.  
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Zadanie nr 2: 
 
HORTUS Bartosiewicz Sp.j. 
Ul. Płochocińska 81, 03-044 Warszawa 
cena oferty:  6 011,21 zł 

Nazwa Wykonawcy 

liczba pkt. w 

kryterium 

CENA 

razem 

HORTUS Bartosiewicz Sp.j., ul. Płochocińska 81, 03-044 Warszawa 100,00 100,00 

MAXMED ZUH Marcin Murzyn, ul. Pomorska 49, 84-252 Orle 52,09 52,09 
 

Uzasadnienie wyboru : 
Oferta najtańsza spośród nieodrzuconych ofert złożonych w postępowaniu.  

 
Zadanie nr 3: 
 
MAXMED ZUH Marcin Murzyn 
Ul. Pomorska 49, 84-252 Orle 
cena oferty:  7 942,00 zł 

Nazwa Wykonawcy 

liczba pkt. w 

kryterium 

CENA 

razem 

HORTUS Bartosiewicz Sp.j., ul. Płochocińska 81, 03-044 Warszawa - - 
MAXMED ZUH Marcin Murzyn, ul. Pomorska 49, 84-252 Orle 100 100 
 

Uzasadnienie wyboru : 
Oferta najtańsza spośród nieodrzuconych ofert złożonych w postępowaniu.  

 
POWIADOMIENIE O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
W postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców. 
 
 

POWIADOMIENIE O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

 informujemy, że w ww. postępowaniu  odrzucono: 
1) w zadaniu nr 1 - ofertę firmy KONTAKT 2 Sp. j. z siedzibą w Radomiu, ul. Warszawska 150A - w oparciu 
o art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp. Istnieją przesłanki do odrzucenia oferty Wykonawcy z powodu niezgodności jej 
treści (przedmiotu zamówienia) z wymogami SIWZ. Wykonawca zaproponował kosiarkę - traktorek, której 
cechy szczegółowo opisane w ulotce nie odpowiadają wymogom SIWZ (wysokość koszenia). 
Zamawiający w trybie art. 26 ust. 3 Pzp wezwał Wykonawcę do uzupełnienia „charakterystyki technicznej i 
użytkowej, parametrów technicznych” tego produktu, która nie zaprzeczałaby wymogom SIWZ – uzyskując 
w odpowiedzi potwierdzenie zauważonych rozbieżności parametrów. 
 
2) w zadaniu nr 1 - ofertę firmy VENA Wiesław Haligowski z siedzibą w Strzyżowie ul. Spółdzielcza 1 - w 
oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp. Istnieją przesłanki do odrzucenia oferty Wykonawcy z powodu 
niezgodności jej treści (przedmiotu zamówienia) z wymogami SIWZ. Wykonawca zaproponował kosiarkę - 
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traktorek, której cechy szczegółowo opisane w ulotce nie odpowiadają wymogom SIWZ (stopniowanie 
regulacji wysokości koszenia). 
Zamawiający w trybie art. 26 ust. 3 Pzp wezwał Wykonawcę do uzupełnienia „charakterystyki technicznej i 
użytkowej, parametrów technicznych” tych produktów, która nie zaprzeczałaby wymogom SIWZ, jednak 
pozostało ono bez odpowiedzi. 
Dodatkowo – istnieją przesłanki do odrzucenia oferty w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 7 Pzp, gdyż Wykonawca 
w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia nie przedłożył zgody na dokonaną przez Zamawiającego 
korektę omyłki w formularzu asortymentowo – cenowym. 
 
3) w zadaniu nr 1 - ofertę firmy Centrala Elektrotechniczna Waldemar Adamczyk z siedzibą: Bród 5, 26-
660 Jedlińsk - w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp. Istnieją przesłanki do odrzucenia oferty Wykonawcy z 
powodu niezgodności jej treści (warunków gwarancji i przedmiotu zamówienia) z wymogami SIWZ.  
Wykonawca w tabeli na str. nr 10 oferty zadeklarował czas usunięcia awarii – „w autoryzowanym serwisie 
do 14 dni”, podczas, gdy warunek wymagany w SIWZ wymagał usuwania awarii w siedzibie 
Zamawiającego oraz w czasie nie dłuższym niż 24 godziny po jej zgłoszeniu. 
Dodatkowo  - Wykonawca zaproponował kosiarkę - traktorek, której cechy szczegółowo opisane w ulotce 
nie odpowiadają wymogom SIWZ (wysokość koszenia). 
 
4) w zadaniu nr 1 - ofertę firmy ZU-H MAXMED Marcin Murzyn z siedzibą: Orle, ul. Pomorska 49 w 
Stalowej Woli - w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp. Istnieją przesłanki do odrzucenia oferty Wykonawcy z 
powodu niezgodności jej treści (przedmiotu zamówienia) z wymogami SIWZ. Wykonawca zaproponował 
kosiarkę spalinową, której cechy szczegółowo opisane w ulotce nie odpowiadają wymogom SIWZ (moc 
silnika). 
Zamawiający w trybie art. 26 ust. 3 Pzp wezwał Wykonawcę do uzupełnienia „charakterystyki technicznej i 
użytkowej, parametrów technicznych” tego produktu, która nie zaprzeczałaby wymogom SIWZ, jednak 
pozostało ono bez odpowiedzi. 
 
5) w zadaniu nr 1 - ofertę firmy HORTUS Bartosiewicz Sp. j. z siedzibą w Warszawie, ul. Płochocińska 81 - 
w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp. Istnieją przesłanki do odrzucenia oferty Wykonawcy z powodu 
niezgodności jej treści (warunków gwarancji i przedmiotu zamówienia) z wymogami SIWZ.  
Wykonawca w tabeli opisującej warunki gwarancji w części dotyczącej długości okresu gwarancji, ilości 
napraw uprawniających do wymiany na nowy, czasu usunięcia awarii oraz okresu gwarancji na nowo 
zainstalowane elementy – zamiast konkretnych deklaracji terminowych – posłużył się zwrotem „według 
wskazań producenta”. Każda z tych cech wymagała podania wartości wyrażonej w jednostce czasu. 
Opisana rozbieżność nie stanowi żadnej z kategorii omyłek wskazanych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, a 
próba jej poprawy stanowiłaby wytworzenie zupełnie odmiennego, nowego oświadczenia woli, czy 
dowolnego wypełnienia go dodatkową treścią, co do której Zamawiający nie posiada żadnych danych i 
informacji.  
Dodatkowo - Wykonawca zaproponował odkurzacz i wertykulator, których cechy szczegółowo opisane w 
ulotce nie odpowiadają wymogom SIWZ (urządzenia elektryczne zamiast spalinowych oraz pojemność 
kosza). 
 
6) w zadaniu nr 3 - ofertę firmy HORTUS Bartosiewicz Sp. j. z siedzibą w Warszawie, ul. Płochocińska 81 - 
w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp. Istnieją przesłanki do odrzucenia oferty Wykonawcy z powodu 
niezgodności jej treści (przedmiotu zamówienia i informacji w formularzu cenowym) z wymogami SIWZ.  
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Wykonawca w formularzu asortymentowo – cenowym nie podał wymaganych informacji dotyczących 
wielkości deklarowanego opakowania oraz ilości opakowań dla pozycji nr 4, 6 i 7. Opisana rozbieżność nie 
stanowi żadnej z kategorii omyłek wskazanych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, a próba jej poprawy stanowiłaby 
wytworzenie zupełnie odmiennego, nowego oświadczenia woli, czy dowolnego wypełnienia go dodatkową 
treścią, co do której Zamawiający nie posiada żadnych danych i informacji. 
Dodatkowo – produkt w pozycji nr 11d „płaty brzozy” zaproponowano w opakowaniach a 8 sztuk, podczas 
gdy zgodnie z wg SIWZ - opakowania powinny zawierać 5 sztuk. 
 
 

TERMIN, PO UPŁYWIE KTÓREGO ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  
informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego w zadaniu nr 1 i 3 zostanie podpisana nie  
wcześniej niż po dniu 19 marca 2014r, natomiast dla zadania nr 2 – nie wcześniej niż 15 marca 2014r. 

               
 
 

Z poważaniem, 
 

       mgr inż. Grażyna Kubuj - Bełz 
 
        Dyrektor 
 


