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Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

 

 

DZp.DGt.380.350.2.2015 Rybnik, 22.10.2015 r. 

  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawy środków czystości dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DGt.350.2.2015) 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT 

 

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawy środków czystości dla potrzeb SP ZOZ Państwowego 

Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DGt.350.2.2015) Zamawiający, 

zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(cena - 95% i termin dostawy - 5%): 

 

W zakresie Pakietu 1 - Środki czystości 1 - Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę 

złożoną przez: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) siedziba 

i adres Wykonawców, którzy 

złożyli ofertę 

Wartość brutto 

Liczba punktów 

w kryteriach: 

Cena - waga 95% 

Termin dostawy - waga 

5% 

6 

AGAPIT Sp. Z .O.O. SP.K. 

ul. M. Zientary-Malewskiej 26 

10-302 Olsztyn 

 

60 377,02 zł 

 

Cena 

95,00 pkt 

Termin dostawy 

5,00 pkt 

Razem 

100,00 pkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Druga oferta została złożona przez: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) siedziba 

i adres Wykonawców, którzy 

złożyli ofertę 

Wartość brutto 

Liczba punktów 

w kryteriach: 

Cena - waga 95% 

Termin dostawy - waga 

5% 

10 

Przedsiębiorstwo Handlowe 

ADMOR Jerzy Moryto 

ul. Wierzbicka 58/1 

26-600 Radom 

67 202,77 zł 

Cena 

85,50 pkt 

Termin dostawy 

3,35 pkt 

Razem 

88,85 pkt 

Złożono osiem ofert, w tym dwie niepodlegające odrzuceniu i sześć podlegających odrzuceniu. 

 

W zakresie Pakietu 2 - Środki czystości 2 - Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę 

złożoną przez: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) siedziba 

i adres Wykonawców, którzy 

złożyli ofertę 

Wartość brutto 

Liczba punktów 

w kryteriach: 

Cena - waga 95% 

Termin dostawy - waga 

5% 

18 

FIRMA WIELOBRANŻOWA  

Zbigniew Balcerowski 

ul. Towarowa 22 

25-647 Kielce 

 

8 605,08 zł 

 

Cena 

95,00 pkt 

Termin dostawy 

3,35 pkt 

Razem 

98,35 pkt 

Druga oferta została złożona przez: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) siedziba 

i adres Wykonawców, którzy 

złożyli ofertę 

Wartość brutto 

Liczba punktów 

w kryteriach: 

Cena - waga 95% 

Termin dostawy - waga 

5% 

4 

MIXTUM S.C 

Jarosław Wilk, Stanisław Skura 

ul. 20 Stycznia 15 

32-700 Bochnia 

 

17 398,35 zł 

 

Cena 

46,55 pkt 

Termin dostawy 

5,00 pkt 

Razem 

51,55 pkt 

Złożono cztery oferty, w tym dwie niepodlegające odrzuceniu i dwie podlegające odrzuceniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W zakresie Pakietu 3 - Środki czystości 3 - Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę 

złożoną przez: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) siedziba 

i adres Wykonawców, którzy 

złożyli ofertę 

Wartość brutto 

Liczba punktów 

w kryteriach: 

Cena - waga 95% 

Termin dostawy - waga 

5% 

17 

PW C.E.G. OLGA PERLIŃSKA 

ul. Pryzmaty 15 

02-226 Warszawa 

 

23 415,51 zł 

 

Cena 

95,00 pkt 

Termin dostawy 

5,00 pkt 

Razem 

100,00 pkt 

Druga oferta została złożona przez: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) siedziba 

i adres Wykonawców, którzy 

złożyli ofertę 

Wartość brutto 

Liczba punktów 

w kryteriach: 

Cena - waga 95% 

Termin dostawy - waga 

5% 

20 

P.P.U.H. „ ALEX” S.J. 

T. Tomiczek, J. Tomiczek-

Przygoda, J. Zdziebczok 

i S. Tomiczek 

ul. Świerklańska 21 

44-200 Rybnik  

 

44 121,33 zł 

 

Cena 

50,35 pkt 

Termin dostawy 

2,00 pkt 

Razem 

52,35 pkt 

Złożono dziesięć ofert, w tym dwie niepodlegające odrzuceniu i osiem podlegających odrzuceniu. 

 

W zakresie Pakietu 4 - Środki czystości 4 - Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę 

złożoną przez: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) siedziba 

i adres Wykonawców, którzy 

złożyli ofertę 

Wartość brutto 

Liczba punktów 

w kryteriach: 

Cena - waga 95% 

Termin dostawy - waga 

5% 

12 

Flesz Sp. z o.o. 

ul. Cieślewskich 25F 

03-017 Warszawa 

 

49 815,00 zł 

 

Cena 

95,00 pkt 

Termin dostawy 

1,65 pkt 

Razem 

96,65 pkt 

Pozostałe oferty zostały złożone przez: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) siedziba 

i adres Wykonawców, którzy 

złożyli ofertę 

Wartość brutto 

Liczba punktów 

w kryteriach: 

Cena - waga 95% 

Termin dostawy - waga 

5% 

6 

AGAPIT Sp. Z .O.O. SP.K. 

ul. M. Zientary-Malewskiej 26 

10-302 Olsztyn 

 

57 687,00 zł 

 

Cena 

81,70 pkt 

Termin dostawy 

2,50 pkt 

Razem 

84,20 pkt 



9 

PPUH ABIS Jakubiak Robert 

ul. Tartaczna 16/18 

26-600 Radom 

54 243,00 zł 

Cena 

87,40 pkt 

Termin dostawy 

1,00 pkt 

Razem 

88,40 pkt 

10 

Przedsiębiorstwo Handlowe 

ADMOR Jerzy Moryto 

ul. Wierzbicka 58/1 

26-600 Radom 

56 457,00 zł 

Cena 

83,60 pkt 

Termin dostawy 

1,65 pkt 

Razem 

85,25 pkt 

16 

Henry Kruse Sp. z.o.o 

ul. Kolejowa 3 

55-040 Bielany Wrocławskie 

58 917,00 zł 

Cena 

80,75 pkt 

Termin dostawy 

2,50 pkt 

Razem 

83,25 pkt 

18 

FIRMA WIELOBRANŻOWA  

Zbigniew Balcerowski 

ul. Towarowa 22 

25-647 Kielce 

53 505,00 zł 

Cena 

88,35 pkt 

Termin dostawy 

1,65 pkt 

Razem 

90,00 pkt 

19 

PPH Inter Team Przemysław Róg 

ul. Poligonowa 18 

44-251 Rybnik 

60 885,00 zł 

Cena 

77,90 pkt 

Termin dostawy 

5,00 pkt 

Razem 

82,90 pkt 

Złożono dwanaście ofert, w tym siedem niepodlegających odrzuceniu i pięć podlegających 

odrzuceniu. 

 

W zakresie Pakietu 5 - Śrdoki czystości 5 - Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę 

złożoną przez: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) siedziba 

i adres Wykonawców, którzy 

złożyli ofertę 

Wartość brutto 

Liczba punktów 

w kryteriach: 

Cena - waga 95% 

Termin dostawy - waga 

5% 

10 

Przedsiębiorstwo Handlowe 

ADMOR Jerzy Moryto 

ul. Wierzbicka 58/1 

26-600 Radom 

 

13 879,46 zł 

 

Cena 

95,00 pkt 

Termin dostawy 

3,35 pkt 

Razem 

98,35 pkt 

 

 

 

 

 

 



Pozostałe oferty zostały złożone przez: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) siedziba 

i adres Wykonawców, którzy 

złożyli ofertę 

Wartość brutto 

Liczba punktów 

w kryteriach: 

Cena - waga 95% 

Termin dostawy - waga 

5% 

6 

AGAPIT Sp. Z .O.O. SP.K. 

ul. M. Zientary-Malewskiej 26 

10-302 Olsztyn 

 

27 669,61 zł 

 

Cena 

47,50 pkt 

Termin dostawy 

5,00 pkt 

Razem 

52,50 pkt 

17 

PW C.E.G. OLGA PERLIŃSKA 

ul. Pryzmaty 15 

02-226 Warszawa 

25 309,10 zł 

Cena 

52,25 pkt 

Termin dostawy 

5,00 pkt 

Razem 

57,25 pkt 

18 

FIRMA WIELOBRANŻOWA  

Zbigniew Balcerowski 

ul. Towarowa 22 

25-647 Kielce 

25 832,95 zł 

Cena 

51,30 pkt 

Termin dostawy 

3,35 pkt 

Razem 

54,65 pkt 

20 

P.P.U.H. „ ALEX” S.J. 

T. Tomiczek, J. Tomiczek-

Przygoda, J. Zdziebczok i S. 

Tomiczek 

ul. Świerklańska 21 

44-200 Rybnik  

33 345,30 zł 

Cena 

39,90 pkt 

Termin dostawy 

2,00 pkt 

Razem 

41,90 pkt 

Złożono osiem ofert, w tym pięć niepodlegających odrzuceniu i trzy podlegające odrzuceniu. 

 

W zakresie Pakietu 6 - Środki czystości 6 - Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę 

złożoną przez: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) siedziba 

i adres Wykonawców, którzy 

złożyli ofertę 

Wartość brutto 

Liczba punktów 

w kryteriach: 

Cena - waga 95% 

Termin dostawy - waga 

5% 

18 

FIRMA WIELOBRANŻOWA  

Zbigniew Balcerowski 

ul. Towarowa 22 

25-647 Kielce 

 

12 442,07 zł 

 

Cena 

95,00 pkt 

Termin dostawy 

1,65 pkt 

Razem 

96,65 pkt 

 

 

 

 

 

 

 



Pozostałe oferty zostały złożone przez: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) siedziba 

i adres Wykonawców, którzy 

złożyli ofertę 

Wartość brutto 

Liczba punktów 

w kryteriach: 

Cena - waga 95% 

Termin dostawy - waga 

5% 

6 

AGAPIT Sp. Z .O.O. SP.K. 

ul. M. Zientary-Malewskiej 26 

10-302 Olsztyn 

 

21 172,61 zł 

 

Cena 

56,05 pkt 

Termin dostawy 

2,50 pkt 

Razem 

58,55 pkt 

10 

Przedsiębiorstwo Handlowe 

ADMOR Jerzy Moryto 

ul. Wierzbicka 58/1 

26-600 Radom 

15 698,49 zł 

Cena 

75,05 pkt 

Termin dostawy 

1,65 pkt 

Razem 

76,70 pkt 

19 

PPH Inter Team Przemysław Róg 

ul. Poligonowa 18 

44-251 Rybnik 

13 099,50 zł 

Cena 

90,25 pkt 

Termin dostawy 

5,00 pkt 

Razem 

95,25 pkt 

Złożono jedenaście ofert, w tym cztery niepodlegające odrzuceniu i siedem podlegających 

odrzuceniu. 

 

W zakresie Pakietu 7 - Środki czystości 7 - Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę 

złożoną przez: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) siedziba 

i adres Wykonawców, którzy 

złożyli ofertę 

Wartość brutto 

Liczba punktów 

w kryteriach: 

Cena - waga 95% 

Termin dostawy - waga 

5% 

10 

Przedsiębiorstwo Handlowe 

ADMOR Jerzy Moryto 

ul. Wierzbicka 58/1 

26-600 Radom 

 

1 723,23 zł 

 

Cena 

95,00 pkt 

Termin dostawy 

5,00 pkt 

Razem 

100,00 pkt 

Złożono pięć ofert, w tym jedną niepodlegającą odrzuceniu i cztery podlegające odrzuceniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W zakresie Pakietu 8 - Środki czystości 8 - Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę 

złożoną przez: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) siedziba 

i adres Wykonawców, którzy 

złożyli ofertę 

Wartość brutto 

Liczba punktów 

w kryteriach: 

Cena - waga 95% 

Termin dostawy - waga 

5% 

10 

Przedsiębiorstwo Handlowe 

ADMOR Jerzy Moryto 

ul. Wierzbicka 58/1 

26-600 Radom 

 

6 838,55 zł 

 

Cena 

95,00 pkt 

Termin dostawy 

3,35 pkt 

Razem 

98,35 pkt 

Pozostałe oferty zostały złożone przez: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) siedziba 

i adres Wykonawców, którzy 

złożyli ofertę 

Wartość brutto 

Liczba punktów 

w kryteriach: 

Cena - waga 95% 

Termin dostawy - waga 

5% 

6 

AGAPIT Sp. Z .O.O. SP.K. 

ul. M. Zientary-Malewskiej 26 

10-302 Olsztyn 

 

17 482,61 zł 

 

Cena 

37,05 pkt 

Termin dostawy 

5,00 pkt 

Razem 

42,05 pkt 

16 

Henry Kruse Sp. z.o.o 

ul. Kolejowa 3 

55-040 Bielany Wrocławskie 

19 347,78 zł 

Cena 

33,25 pkt 

Termin dostawy 

5,00 pkt 

Razem 

38,25 pkt 

17 

PW C.E.G. OLGA PERLIŃSKA 

ul. Pryzmaty 15 

02-226 Warszawa 

11 494,35 zł 

Cena 

56,05 pkt 

Termin dostawy 

5,00 pkt 

Razem 

61,05 pkt 

18 

FIRMA WIELOBRANŻOWA  

Zbigniew Balcerowski 

ul. Towarowa 22 

25-647 Kielce 

14 105,64 zł 

Cena 

45,60 pkt 

Termin dostawy 

3,35 pkt 

Razem 

48,95 pkt 

Złożono dziesięć ofert, w tym pięć niepodlegających odrzuceniu i pięć podlegających odrzuceniu. 

 

 

 

 

 

 

 



W zakresie Pakietu 9 - Środki czystości 9 - Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę 

złożoną przez: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) siedziba 

i adres Wykonawców, którzy 

złożyli ofertę 

Wartość brutto 

Liczba punktów 

w kryteriach: 

Cena - waga 95% 

Termin dostawy - waga 

5% 

17 

PW C.E.G. OLGA PERLIŃSKA 

ul. Pryzmaty 15 

02-226 Warszawa 

 

22 226,10 zł 

 

Cena 

95,00 pkt 

Termin dostawy 

5,00 pkt 

Razem 

100,00 pkt 

Pozostałe oferty zostały złożone przez: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) siedziba 

i adres Wykonawców, którzy 

złożyli ofertę 

Wartość brutto 

Liczba punktów 

w kryteriach: 

Cena - waga 95% 

Termin dostawy - waga 

5% 

7 

EMBART  

Mariusz Kudela 

ul. Ziębia 74 

43-100 Tychy 

 

27 023,00 zł 

 

Cena 

77,90 pkt 

Termin dostawy 

2,50 pkt 

Razem 

80,40 pkt 

9 

PPUH ABIS Jakubiak Robert 

ul. Tartaczna 16/18 

26-600 Radom 

31 980,00 zł 

Cena 

66,50 pkt 

Termin dostawy 

2,00 pkt 

Razem 

68,50 pkt 

10 

Przedsiębiorstwo Handlowe 

ADMOR Jerzy Moryto 

ul. Wierzbicka 58/1 

26-600 Radom 

43 173,00 zł 

Cena 

48,45 pkt 

Termin dostawy 

3,35 pkt 

Razem 

51,80 pkt 

16 

Henry Kruse Sp. z.o.o 

ul. Kolejowa 3 

55-040 Bielany Wrocławskie 

29 101,80 zł 

Cena 

72,20 pkt 

Termin dostawy 

5,00 pkt 

Razem 

78,20 pkt 

18 

FIRMA WIELOBRANŻOWA  

Zbigniew Balcerowski 

ul. Towarowa 22 

25-647 Kielce 

36 297,30 zł 

Cena 

57,95 pkt 

Termin dostawy 

3,35 pkt 

Razem 

61,30 pkt 

Złożono siedem ofert, w tym sześć niepodlegających odrzuceniu i jedną podlegającą odrzuceniu. 

 



W zakresie Pakietu 10 - Środki czystości 10 - Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę 

złożoną przez: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) siedziba 

i adres Wykonawców, którzy 

złożyli ofertę 

Wartość brutto 

Liczba punktów 

w kryteriach: 

Cena - waga 95% 

Termin dostawy - waga 

5% 

1 

Helplast  

J. Hadasik, M. Helbig S.C. 

ul. Powstańców Śl. 11 

43-190 Mikołów 

 

74 946,36 zł 

 

Cena 

95,00 pkt 

Termin dostawy 

5,00 pkt 

Razem 

100,00 pkt 

Druga oferta została złożona przez: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) siedziba 

i adres Wykonawców, którzy 

złożyli ofertę 

Wartość brutto 

Liczba punktów 

w kryteriach: 

Cena - waga 95% 

Termin dostawy - waga 

5% 

6 

AGAPIT Sp. Z .O.O. SP.K. 

ul. M. Zientary-Malewskiej 26 

10-302 Olsztyn 

 

90 546,30 zł 

 

Cena 

78,85 pkt 

Termin dostawy 

2,50 pkt 

Razem 

81,35 pkt 

Złożono pięć ofert, w tym dwie niepodlegające odrzuceniu i trzy podlegające odrzuceniu. 
 

Umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane, Zamawiający podpisze 

w terminie określonym w art. 94 Ustawy PZP. 
 

Zamawiający w w/w postępowaniu przetargowym wyklucza następujących Wykonawców: 

- DABEX Kołodziej i Jęczmionka Sp. z o.o. - ul. Żelazna 4, 41-709 Ruda Śląska 

(o/ ul. Terenowa 1, 43-346 Bielsko - Biała), 

- PHUP „HAMIS” Stanisław Jadczak - ul. Partyzantów 9, 10-522 Olsztyn, 

- „P.P.H.U. WÓDKOWSKI” Andrzej Wódkowski - ul. Włoszczowska 31, 26-070 Łopuszno, 

- Purechem Marek Sobański - ul. Strzelecka 7B, 65-452 Zielona Góra, 

- AGROBUD BHP S.A - ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, 

- CENTRUM MERCURY - ul. Paprotna 8, 51-117 Wrocław, 

- FUH PUCER Przemysław Przybyła - ul. Wodna 5, 44-280 Rydułtowy. 
 

Prawne uzasadnienie wykluczenia: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy PZP, wyklucza Wykonawcę 

z postępowania o udzielenie zamówienia, ponieważ nie zgodził się na przedłużenie okresu 

związania ofertą. 
 

Faktyczne uzasadnienie wykluczenia: 

Zamawiający, pismem z dnia 21.08.2015 r., zwrócił się do Wykonawców z prośbą 

o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni. Termin związania ofertą 

upłynął dnia 25.08.2015 r. W/w Wykonawcy nie wyrazili zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. Wobec powyższego oferty Wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone. 

 

 

 

 



OFERTA 2 

Zamawiający w w/w postępowaniu przetargowym odrzuca ofertę Wykonawcy - DABEX 

Kołodziej i Jęczmionka Sp. z o.o. - ul. Żelazna 4, 41-709 Ruda Śląska (o/ ul. Terenowa 1, 

43-346 Bielsko - Biała) w zakresie Pakietów: 

- 4 - Środki czystości 4, 

- 7 - Środki czystości 7, 

- 8 - Środki czystości 8. 
 

Prawne uzasadnienie odrzucenia: 

1) dotyczy Pakietów: 4, 7 i 8 

Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP, odrzuca ofertę, ponieważ 

została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 
 

2) dotyczy Pakietu 7 

Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP, odrzuca ofertę, ponieważ jej 

treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

Faktyczne uzasadnienie odrzucenia: 

1) dotyczy Pakietów: 4, 7 i 8 

Oferta w/w Wykonawcy została odrzucona, ponieważ Wykonawca został wykluczony 

z w/w postępowania z powodu nie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 

2) dotyczy Pakietu 7 

Zamawiający, pismem z dnia 03.08.2015 r., wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu 

potwierdzającego, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego, a mianowicie dokumentu zgłoszenia kosmetyku zaoferowanego w pozycji 1 

w Pakiecie 7 w Portalu Notyfikacji Produktów Kosmetycznych (Portalu CPNP). Wykonawca, 

mimo wezwania, nie złożył tego dokumentu. Wobec tego należy stwierdzić, iż treść oferty w w/w 

pakiecie nie odpowiada treści SIWZ. 

 

OFERTA 3 

Zamawiający w w/w postępowaniu przetargowym odrzuca ofertę Wykonawcy - 

HURTOWNA ARTUR S.C. GASTOŁ ELŻBIETA, GASTOŁ TOMASZ, GASTOŁ 

AGNIESZKA - ul. Pod Młynem 52, 40-313 Katowice w zakresie Pakietów: 

- 5 - Środki czystości 5, 

- 7 - Środki czystości 7. 
 

Prawne uzasadnienie odrzucenia: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP, odrzuca ofertę, ponieważ jej 

treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

Faktyczne uzasadnienie odrzucenia: 

1) dotyczy Pakietu 5 

W dniu 16.07.2015 r. Zamawiający zmienił treść SIWZ w Pakiecie 5 (poz.: 11 i 12), tzn. zmienił 

treść w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ), w kolumnie 

„Asortyment”. W zmienionym Formularzu asortymentowo - cenowym Zamawiający oczekiwał 

w pozycji 11 - miski plastikowej o średnicy 32 cm (+/- 5 cm), a w pozycji 12 - miski plastikowej 

o średnicy 41 cm (+/- 5 cm). W tym samym dniu informacja „Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 oraz 

zmiana treści SIWZ nr 1 z dnia 16.07.2015 r.”, uwzględniająca m.in. wyżej opisaną zmianę, została 

zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana drogą elektroniczną 

Wykonawcy, który do dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, złożył swoją 

ofertę oraz Wykonawcom, którzy zadali zapytania do treści SIWZ, a także Wykonawcom, którzy 

poprosili o załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. Również w tym samym dniu Zamawiający, 

w związku ze zmianami w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ), 

przedłużył termin składania ofert z dnia 20.07.2015 r. na 22.07.2015 r. „Ogłoszenie o zmianie 



ogłoszenia z dnia 16.07.2015 r.” także zostało zamieszczone na stronie internetowej 

Zamawiającego w dniu 16.07.2015 r. 

W trakcie badania oferty okazało się, że w/w Wykonawca nie uwzględnił wyżej opisanych zmian 

i w związku z tym oświadczenie woli Wykonawcy złożone poprzez zatwierdzenie 

i załączenie do oferty pierwotnego Formularza asortymentowo - cenowego (Załącznika nr 1 do 

SIWZ), nieuwzględniającego wyżej opisanych zmian, jest niezgodne z warunkami określonymi 

przez Zamawiającego w dniu 16.07.2015 r. Wobec tego należy stwierdzić, iż treść oferty w w/w 

pakiecie nie odpowiada treści SIWZ. 
 

2) dotyczy Pakietów: 5 i 7 

Zamawiajacy w pkt III.5. SIWZ nałożył na Wykonawców obowiązek wypełnienia Formularza 

asortymentowo - cenowego (Załącznika nr 1 do SIWZ), w którym w kolumnie „Nazwa producenta 

i nazwa handlowa/numer katalogowy*” wymagał jednoznacznego określenia zaoferowanych 

w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich 

nazw handlowych lub numerów katalogowych. Dodatkowo, w Formularzu asortymentowo – 

cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ), w kolumnie „Nazwa producenta i nazwa handlowa/numer 

katalogowy*” - w przypadku, gdyby nazwa handlowa/numer katalogowy nie był/a stosowana/y, 

należało podać symbol bądź skrót pozwalający na jednoznaczną identyfikację danego produktu, 

który mógłby być stosowany do zamówień w przypadku zawarcia umowy z wybranym 

Wykonawcą. Również pod każdą tabelą w każdym Formularzu asortymentowo - cenowym 

(Załączniku nr 1 do SIWZ) była zamieszczona uwaga na ten temat. Z kolei w pkt 6 Formularza 

oferty (Załącznika nr 2 do SIWZ) Zamawiający zobowiązał każdego z Wykonawców do złożenia 

oświadczenia, że akceptuje zawarte w SIWZ szczegółowe warunki postępowania przetargowego 

i że nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń oraz że zdobył konieczne informacje do przygotowania 

oferty. Tymczasem w ofercie (Formularzu asortymentowo - cenowym) Wykonawca, pomimo iż 

złożył wymagane oświadczenie, podał jedynie: 

- w Pakiecie 5, w pozycjach: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 nazwę producenta; 

- w Pakiecie 5, w pozycjach: 1, 2, 16, 17 nazwę handlową; 

- w Pakiecie 7, w obu pozycjach nazwę handlową. 

Wobec tego należy stwierdzić, iż treść oferty w w/w pakietach nie odpowiada treści SIWZ. 

 

OFERTA 5 

Zamawiający w w/w postępowaniu przetargowym odrzuca ofertę Wykonawcy - ASEO 

PAPER Sp. z o.o. - ul. Czarnohucka 3, 42-600 Tarnowskie Góry w zakresie Pakietu 8 - Środki 

czystości 8.  
 

Prawne uzasadnienie odrzucenia: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP, odrzuca ofertę, ponieważ jej 

treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

Faktyczne uzasadnienie odrzucenia: 

W dniu 21.07.2015 r. Zamawiający, w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, zmienił treść SIWZ 

w zakresie m.in. jednego z kryteriów oceny ofert, a mianowicie terminu dostawy. W zmienionym 

Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, Zamawiający oczekiwał wskazania ilości 

dni roboczych na cząstkową realizację zamówienia niezbędnych do oceny ofert w kryterium 

terminu dostawy. W tym samym dniu informacja „Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 oraz zmiana treści 

SIWZ nr 2 z dnia 21.07.2015 r.”, uwzględniająca m.in. wyżej opisaną zmianę, została zamieszczona 

na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana drogą elektroniczną wszystkim 

Wykonawcom, którzy do dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, złożyli 

swoje oferty oraz Wykonawcom, którzy zadali zapytania do treści SIWZ. Również w tym samym 

dniu Zamawiający, w związku m.in. ze zmianą Formularza oferty (Załącznika nr 2 do SIWZ), 

przedłużył termin składania ofert z dnia 22.07.2015 r. na 27.07.2015 r. „Ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia z dnia 21.07.2015 r.” także zostało zamieszczone na stronie internetowej 

Zamawiającego w dniu 21.07.2015 r. 



W trakcie badania oferty okazało się, że w/w Wykonawca nie uwzględnił wyżej opisanej zmiany 

i w związku z tym oświadczenie woli Wykonawcy złożone poprzez zatwierdzenie i załączenie do 

oferty pierwotnego Formularza oferty (Załącznika nr 2 do SIWZ) potwierdzającego cząstkową 

realizację zamówienia w dniach (w pkt 2 tego formularza), jest niezgodne z warunkami 

określonymi przez Zamawiającego w dniu 21.07.2015 r. Wobec tego należy stwierdzić, iż treść 

oferty nie odpowiada treści SIWZ. 

 

OFERTA 6 

Zamawiający w w/w postępowaniu przetargowym odrzuca ofertę Wykonawcy - AGAPIT 

Sp. Z.O.O. SP.K. - ul. M. Zientary - Malewskiej 26, 10-302 Olsztyn w zakresie Pakietu 3 - 

Środki czystości 3. 
 

Prawne uzasadnienie odrzucenia: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP, odrzuca ofertę, ponieważ jej 

treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

Faktyczne uzasadnienie odrzucenia: 

Zamawiający, pismem z dnia 13.08.2015 r., wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów 

potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego, a mianowicie szczegółowych opisów oferowanych produktów (ulotek 

informacyjnych, broszur, folderów, katalogów, itd.) w Pakiecie 3. Wykonawca, mimo wezwania, 

nie złożył tych dokumentów. Wobec tego należy stwierdzić, iż treść oferty w w/w pakiecie nie 

odpowiada treści SIWZ. 

 

OFERTA 7 

Zamawiający w w/w postępowaniu przetargowym odrzuca ofertę Wykonawcy - EMBART 

Mariusz Kudela - ul. Ziębia 74, 43-100 Tychy w zakresie Pakietów: 

- 3 - Środki czystości 3, 

- 4 - Środki czystości 4, 

- 6 - Środki czystości 6, 

- 8 - Środki czystości 8. 
 

Prawne uzasadnienie odrzucenia: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP, odrzuca ofertę, ponieważ jej 

treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

Faktyczne uzasadnienie odrzucenia: 

1) dotyczy Pakietów: 3, 4 i 6 

W dniu 16.07.2015 r. Zamawiający zmienił treść SIWZ w Pakietach: 3, 4 i 6, tzn. zmienił treść 

w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ), w kolumnie „Asortyment”. 

W zmienionym Formularzu asortymentowo - cenowym Zamawiający oczekiwał: w Pakiecie 3, 

w pozycji 1 profesjonalnego stelaża plastikowego typu klips, w Pakiecie 4, w pozycji 2 papieru 

toaletowego o gramaturze 36-38 g/m2, w Pakiecie 6, w poz. 1 skoncentrowanego preparatu do 

gruntownego czyszczenia i zmywania (…) o dozowaniu 1:5 do 1:20 a w Pakiecie 6, w poz. 2 

gotowego do użycia preparatu zabezpieczająco nabłyszczającego (…) o pH 7,8-9,6 w ilości 500 

litrów. W tym samym dniu informacja „Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 oraz zmiana treści SIWZ nr 1 

z dnia 16.07.2015 r.”, uwzględniająca m.in. wyżej opisane zmiany, została zamieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego oraz przesłana drogą elektroniczną Wykonawcy, który do dnia jej 

zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, złożył swoją ofertę oraz Wykonawcom, 

którzy zadali zapytania do treści SIWZ, a także Wykonawcom, którzy poprosili o załączniki do 

SIWZ w wersji edytowalnej. Również w tym samym dniu Zamawiający, w związku ze zmianami w 

Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ), przedłużył termin składania 

ofert z dnia 20.07.2015 r. na 22.07.2015 r. „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.07.2015 r.” 

także zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 16.07.2015 r. 



W trakcie badania oferty okazało się, że w/w Wykonawca nie uwzględnił wyżej opisanych zmian 

i w związku z tym oświadczenie woli Wykonawcy złożone poprzez zatwierdzenie i załączenie do 

oferty pierwotnego Formularza asortymentowo - cenowego (Załącznika nr 1 do SIWZ), 

nieuwzględniającego wyżej opisanych zmian, jest niezgodne z warunkami określonymi przez 

Zamawiającego w dniu 16.07.2015 r. W przypadku poz. 2 w Pakiecie 6 Zamawiający nie mógł 

poprawić w tekście oferty złożonej przez Wykonawcę innej omyłki polegającej na niezgodności 

oferty z treścią SIWZ, a mianowicie na przyjęciu przez Wykonawcę do wyliczenia wartości netto  

złej ilości litrów (Wykonawca przyjął 320 litrów, a Zamawiający wymagał 500 litrów) na 

podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP, ponieważ poprawiona omyłka prowadziłaby do istotnej 

zmiany treści oferty - poprawiona cena byłaby wyższa od ceny pierwotnej o 56,25%. Wobec tego 

należy stwierdzić, iż treść oferty w w/w pakietach nie odpowiada treści SIWZ. 
 

2) dotyczy Pakietów: 3 i 8 

Zamawiajacy w pkt III.5. SIWZ nałożył na Wykonawców obowiązek wypełnienia Formularza 

asortymentowo - cenowego (Załącznika nr 1 do SIWZ), w którym w kolumnie „Nazwa producenta 

i nazwa handlowa/numer katalogowy*” wymagał jednoznacznego określenia zaoferowanych 

w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich 

nazw handlowych lub numerów katalogowych. Dodatkowo, w Formularzu asortymentowo - 

cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ), w kolumnie „Nazwa producenta i nazwa handlowa/numer 

katalogowy*” - w przypadku, gdyby nazwa handlowa/numer katalogowy nie był/a stosowana/y, 

należało podać symbol bądź skrót pozwalający na jednoznaczną identyfikację danego produktu, 

który mógłby być stosowany do zamówień w przypadku zawarcia umowy z wybranym 

Wykonawcą. Również pod każdą tabelą w każdym Formularzu asortymentowo - cenowym 

(Załączniku nr 1 do SIWZ) była zamieszczona uwaga na ten temat. Z kolei w pkt 6 Formularza 

oferty (Załącznika nr 2 do SIWZ) Zamawiający zobowiązał każdego z Wykonawców do złożenia 

oświadczenia, że akceptuje zawarte w SIWZ szczegółowe warunki postępowania przetargowego 

i że nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń oraz że zdobył konieczne informacje do przygotowania 

oferty. Tymczasem w ofercie (Formularzu asortymentowo - cenowym) Wykonawca, pomimo iż 

złożył wymagane oświadczenie, podał w Pakiecie 3, w poz. 3 i w Pakiecie 8 jedynie nazwę 

producenta. Wobec tego należy stwierdzić, iż treść oferty w w/w pakietach nie odpowiada treści 

SIWZ. 
 

OFERTA 8 

Zamawiający w w/w postępowaniu przetargowym odrzuca ofertę Wykonawcy - PHUP 

„HAMIS” Stanisława Jadczak - ul. Partyzantów 9, 10-522 Olsztyn w zakresie Pakietu 6 - 

Środki czystości 6. 
 

Prawne uzasadnienie odrzucenia: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP, odrzuca ofertę, ponieważ 

została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 
 

Faktyczne uzasadnienie odrzucenia: 

Oferta w/w Wykonawcy została odrzucona, ponieważ Wykonawca został wykluczony 

z w/w postępowania z powodu nie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 

OFERTA 9 

Zamawiający w w/w postępowaniu przetargowym odrzuca ofertę Wykonawcy - PPUH 

ABIS Jakubiak Robert - ul. Tartaczna 16/18, 26-600 Radom w zakresie: 

- Pakietu 1 - Środki czystości 1, 

- Pakietu 6 - Środki czystości 6. 
 

Prawne uzasadnienie odrzucenia: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP, odrzuca ofertę, ponieważ jej 

treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 



Faktyczne uzasadnienie odrzucenia: 

1) dotyczy Pakietu 1 

Wykonawca w Pakiecie 1, w pozycji 8 zaoferował ścierkę do podłogi o składzie: ok. 80% włókno 

bawełniane i bawełnianopodobne, ok. 20% włókno syntetyczne. Natomiast Zamawiający w treści 

SIWZ, tzn. w treści Formularza asortymentowo - cenowego (Załącznika nr 1 do SIWZ) wymagał 

ścierki do podłóg bawełnianej. 

Wobec tego należy stwierdzić, iż treść oferty w w/w pakiecie nie odpowiada treści SIWZ. 
 

2) dotyczy Pakietu 6 

Wykonawca w Pakiecie 6, w pozycji 3 zaoferował preparat o pojemności 10 litrów. Natomiast 

Zamawiający w treści SIWZ, tzn. w treści Formularza asortymentowo - cenowego (Załącznika nr 1 

do SIWZ) wymagał preparatu o pojemności 5 litrów. Wobec tego należy stwierdzić, iż treść oferty 

w w/w pakiecie nie odpowiada treści SIWZ. 

 

OFERTA 10 

Zamawiający w w/w postępowaniu przetargowym odrzuca ofertę Wykonawcy - 

Przedsiębiorstwo Handlowe ADMOR Jerzy Moryto - ul. Wierzbicka 58/1, 26-600 Radom 
w zakresie Pakietu 3 - Środki czystości 3. 
 

Prawne uzasadnienie odrzucenia: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP, odrzuca ofertę, ponieważ jej 

treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

Faktyczne uzasadnienie odrzucenia: 

Zamawiający, pismem z dnia 06.08.2015 r., wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów 

potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego, a mianowicie szczegółowych opisów oferowanych produktów (ulotek 

informacyjnych, broszur, folderów, katalogów, itd.) w Pakiecie 3. Wykonawca, mimo wezwania, 

nie złożył tych dokumentów. Wobec tego należy stwierdzić, iż treść oferty 

w w/w pakiecie nie odpowiada treści SIWZ. 

 

OFERTA 11 

Zamawiający w w/w postępowaniu przetargowym odrzuca ofertę Wykonawcy - „P.P.H.U. 

WÓDKOWSKI” Andrzej Wódkowski - ul. Włoszczowska 31, 26-070 Łopuszno w zakresie 

Pakietu 4 - Środki czystości 4. 
 

Prawne uzasadnienie odrzucenia: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP, odrzuca ofertę, ponieważ 

została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 
 

 

Faktyczne uzasadnienie odrzucenia: 

Oferta w/w Wykonawcy została odrzucona, ponieważ Wykonawca został wykluczony 

z w/w postępowania z powodu nie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

OFERTA 13 

Zamawiający w w/w postępowaniu przetargowym odrzuca ofertę Wykonawcy - Purechem 

Marek Sobański - ul. Strzelecka 7B, 65-452 Zielona Góra w zakresie Pakietów: 

- Pakietu 1 - Środki czystości 1, 

- Pakietu 6 - Środki czystości 6. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prawne uzasadnienie odrzucenia: 

1) dotyczy Pakietów: 1 i 6  

Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP, odrzuca ofertę, ponieważ 

została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 
 

2) w zakresie Pakietów: 1 i 6 

Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP, odrzuca ofertę, ponieważ jej 

treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

Faktyczne uzasadnienie odrzucenia: 

1) dotyczy Pakietów: 1 i 6 

Oferta w/w Wykonawcy została odrzucona, ponieważ Wykonawca został wykluczony 

z w/w postępowania z powodu nie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 

2) w zakresie Pakietów: 1 i 6 

Zamawiający, pismem z dnia 12.08.2015 r., wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów 

potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego, a mianowicie: 

1) kart charakterystyki oferowanych produktów (preparatów) zgodnych z obowiązującymi 

przepisami (REACH) - dotyczy Pakietu 6; 

2) szczegółowych opisów oferowanych produktów (ulotek informacyjnych, broszur, folderów, 

katalogów, itd.) - dotyczy Pakietu 1. 
 

W tym samym piśmie Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca, 

mimo wezwania, nie złożył w/w dokumentów i wyjaśnienia. Wobec tego należy stwierdzić, iż treść 

oferty w w/w pakietach nie odpowiada treści SIWZ. 

 

OFERTA 14 

Zamawiający w w/w postępowaniu przetargowym odrzuca ofertę Wykonawcy - 

AGROBUD BHP S.A - ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław w zakresie Pakietów: 

- 3 - Środki czystości 3, 

- 4 - Środki czystości 4, 

- 5 - Środki czystości 5, 

- 8 - Środki czystości 8, 

- 9 - Środki czystości 9, 

- 10 - Środki czystości 10. 
 

Prawne uzasadnienie odrzucenia: 

1) dotyczy Pakietów: 3, 4, 5, 8, 9 i 10 

Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP, odrzuca ofertę, ponieważ 

została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 
 

2) dotyczy Pakietów: 3, 4, 5, 8, 9 i 10 

Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP, odrzuca ofertę, ponieważ jej 

treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

Faktyczne uzasadnienie odrzucenia: 

1) dotyczy Pakietów: 3, 4, 5, 8, 9 i 10 

Oferta w/w Wykonawcy została odrzucona, ponieważ Wykonawca został wykluczony 

z w/w postępowania z powodu nie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 

2) dotyczy Pakietów: 3, 4, 5, 8, 9 i 10 

W dniu 21.07.2015 r. Zamawiający, w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, zmienił treść SIWZ 

w zakresie m.in. jednego z kryteriów oceny ofert, a mianowicie terminu dostawy. W zmienionym 

Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, Zamawiający oczekiwał wskazania ilości 



dni roboczych na cząstkową realizację zamówienia niezbędnych do oceny ofert w kryterium 

terminu dostawy. W tym samym dniu informacja „Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 oraz zmiana treści 

SIWZ nr 2 z dnia 21.07.2015 r.”, uwzględniająca m.in. wyżej opisaną zmianę, została zamieszczona 

na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana drogą elektroniczną wszystkim 

Wykonawcom, którzy do dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, złożyli 

swoje oferty oraz Wykonawcom, którzy zadali zapytania do treści SIWZ. Również w tym samym 

dniu Zamawiający, w związku m.in. ze zmianą Formularza oferty (Załącznika nr 2 do SIWZ), 

przedłużył termin składania ofert z dnia 22.07.2015 r. na 27.07.2015 r. „Ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia z dnia 21.07.2015 r.” także zostało zamieszczone na stronie internetowej 

Zamawiającego w dniu 21.07.2015 r. 

W trakcie badania oferty okazało się, że w/w Wykonawca nie uwzględnił wyżej opisanej zmiany 

i w związku z tym oświadczenie woli Wykonawcy złożone poprzez zatwierdzenie 

i załączenie do oferty pierwotnego Formularza oferty (Załącznika nr 2 do SIWZ) potwierdzającego 

cząstkową realizację zamówienia w dniach (w pkt 2 tego formularza), jest niezgodne 

z warunkami określonymi przez Zamawiającego w dniu 21.07.2015 r. Wobec tego należy 

stwierdzić, iż treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. 
 

3) dotyczy Pakietów: 3, 4, 5, 9 i 10 

Zamawiajacy w pkt III.5. SIWZ nałożył na Wykonawców obowiązek wypełnienia Formularza 

asortymentowo - cenowego (Załącznika nr 1 do SIWZ), w którym w kolumnie „Nazwa producenta 

i nazwa handlowa/numer katalogowy*” wymagał jednoznacznego określenia zaoferowanych 

w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich 

nazw handlowych lub numerów katalogowych. Dodatkowo, w Formularzu asortymentowo - 

cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ), w kolumnie „Nazwa producenta i nazwa handlowa/numer 

katalogowy*” - w przypadku, gdyby nazwa handlowa/numer katalogowy nie był/a stosowana/y, 

należało podać symbol bądź skrót pozwalający na jednoznaczną identyfikację danego produktu, 

który mógłby być stosowany do zamówień w przypadku zawarcia umowy z wybranym 

Wykonawcą. Również pod każdą tabelą w każdym Formularzu asortymentowo - cenowym 

(Załączniku nr 1 do SIWZ) była zamieszczona uwaga na ten temat. Z kolei w pkt 6 Formularza 

oferty (Załącznika nr 2 do SIWZ) Zamawiający zobowiązał każdego z Wykonawców do złożenia 

oświadczenia, że akceptuje zawarte w SIWZ szczegółowe warunki postępowania przetargowego 

i że nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń oraz że zdobył konieczne informacje do przygotowania 

oferty. Tymczasem w ofercie (Formularzu asortymentowo - cenowym) Wykonawca, pomimo iż 

złożył wymagane oświadczenie, podał jedynie nazwę producenta. Wobec tego należy stwierdzić, iż 

treść oferty w w/w pakietach nie odpowiada treści SIWZ. 

 

OFERTA 15 

Zamawiający w w/w postępowaniu przetargowym odrzuca ofertę Wykonawcy - 

CENTRUM MERCURY - ul. Paprotna 8, 51-117 Wrocław w zakresie Pakietów: 

- 1 - Środki czystości 1, 

- 2 - Środki czystości 2, 

- 3 - Środki czystości 3, 

- 4 - Środki czystości 4, 

- 5 - Środki czystości 5, 

- 6 - Środki czystości 6, 

- 7 - Środki czystości 7. 
 

Prawne uzasadnienie odrzucenia: 

1) dotyczy Pakietów: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 

Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP, odrzuca ofertę, ponieważ 

została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 
 

 

 



2) dotyczy Pakietów: 1, 2, 3, 6 i 7 

Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP, odrzuca ofertę, ponieważ jej 

treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

3) dotyczy Pakietów: 6 i 7 

Zamawiający, działając na podstawie art. 90 ust. 3 Ustawy PZP, odrzuca ofertę, ponieważ 

Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 
 

Faktyczne uzasadnienie odrzucenia: 

1) dotyczy Pakietów: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 

Oferta w/w Wykonawcy została odrzucona, ponieważ Wykonawca został wykluczony 

z w/w postępowania z powodu nie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 

2) dotyczy Pakietów: 1, 2, 3, 6 i 7 

Zamawiający, pismem z dnia 07.08.2015 r., wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów 

potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego, a mianowicie: 

1) deklaracji zgodności producenta oferowanych produktów w Pakiecie 2; 

2) kart charakterystyki oferowanych produktów (płynów, proszku i preparatów) zgodnych 

z obowiązującymi przepisami (REACH) - dotyczy Pakietów: 2 i 6; 

3) szczegółowych opisów oferowanych produktów (ulotek informacyjnych, broszur, folderów, 

katalogów, itd.) - dotyczy Pakietów: 1 i 3; 

4) dokumentu zgłoszenia kosmetyku w Portalu Notyfikacji Produktów Kosmetycznych (Portalu 

CPNP) - dotyczy Pakietu 7 (pozycji 1). 
 

Wykonawca, mimo wezwania, nie złożył w/w dokumentów. Wobec tego należy stwierdzić, iż treść 

oferty w w/w pakietach nie odpowiada treści SIWZ. 
 

3) dotyczy Pakietów: 6 i 7 

W tym samym piśmie Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia czy oferta w Pakietach: 6 

i 7 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca, mimo 

wezwania, nie złożył również wyjaśnienia w w/w sprawie. 

 

OFERTA 16 

Zamawiający w w/w postępowaniu przetargowym odrzuca ofertę Wykonawcy - Henry 

Kruse Sp. z o.o. - ul. Kolejowa 3, 55-040 Bielany Wrocławskie w zakresie: 

- Pakietu 1 - Środki czystości 1, 

- Pakietu 2 - Środki czystości 2, 

- Pakietu 6 - Środki czystości 6. 
 

Prawne uzasadnienie odrzucenia: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP, odrzuca ofertę, ponieważ jej 

treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

Faktyczne uzasadnienie odrzucenia: 

1) dotyczy Pakietu 1 

Wykonawca w Pakiecie 1, w pozycji 8 zaoferował ścierkę do podłogi o składzie: bawełna 70%, 

włókna syntetyczne 30% (+/-5%). Natomiast Zamawiający w treści SIWZ, tzn. w treści Formularza 

asortymentowo - cenowego (Załącznika nr 1 do SIWZ) wymagał ścierki do podłóg bawełnianej. 

Wykonawca w Pakiecie 1, w pozycji 15 zaoferował mydło w płynie, o barwie perłowej, białej 

i o pojemności 5 L. Natomiast Zamawiający w treści SIWZ, tzn. w treści Formularza 

asortymentowo - cenowego (Załącznika nr 1 do SIWZ) wymagał mydła szarego technicznego 

o pojemności 10 kg. 

Wobec tego należy stwierdzić, iż treść oferty w w/w pakiecie nie odpowiada treści SIWZ. 
 

 



2) dotyczy Pakietu 2 

Zamawiający, pismem z dnia 13.08.2015 r., wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów 

potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego, a mianowicie deklaracji zgodności producenta oferowanych produktów w Pakiecie 

2. 

W tym samym piśmie Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty w w/w 

pakiecie. Wykonawca, mimo wezwania, nie złożył w/w dokumentów i wyjaśnienia. Wobec tego 

należy stwierdzić, iż treść oferty w w/w pakiecie nie odpowiada treści SIWZ. 
 

3) dotyczy Pakietu 6 

Wykonawca w Pakiecie 6, w pozycji 1 zaoferował środek do gruntownego czyszczenia podłóg, 

którego nie można stosować do linoleum. Natomiast Zamawiający w treści SIWZ, tzn. w treści 

Formularza asortymentowo - cenowego (Załącznika nr 1 do SIWZ) wymagał skoncentrowanego 

preparatu do gruntownego czyszczenia i zmywania wosków, past, dyspersji polimerowych 

i styrenowo akrylowych, preparatów somonabłyszczających z wszelkich posadzek (marmoleum, 

linoleum). Wobec tego należy stwierdzić, iż treść oferty w w/w pakiecie nie odpowiada treści 

SIWZ. 

 

OFERTA 18 

Zamawiający w w/w postępowaniu przetargowym odrzuca ofertę Wykonawcy - FIRMA 

WIELOBRANŻOWA Zbigniew Balcerowski - ul. Towarowa 22, 25-647 Kielce w zakresie 

Pakietów: 

- 1 - Środki czystości 1, 

- 3 - Środki czystości 3, 

- 7 - Środki czystości 7, 

- 10 - Środki czystości 10. 
 

Prawne uzasadnienie odrzucenia: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP, odrzuca ofertę, ponieważ jej 

treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

Faktyczne uzasadnienie odrzucenia: 

1) dotyczy Pakietu 1 

Wykonawca w Pakiecie 1, w pozycji 8 zaoferował ścierkę o składzie: 60% bawełna, 40% włókna 

poliestrowe wtórne. Natomiast Zamawiający w treści SIWZ, tzn. w treści Formularza 

asortymentowo - cenowego (Załącznika nr 1 do SIWZ) wymagał ścierki do podłóg bawełnianej. 

Wobec tego należy stwierdzić, iż treść oferty w w/w pakiecie nie odpowiada treści SIWZ. 
 

2) dotyczy Pakietów: 3 i 7 

Zamawiający, pismem z dnia 07.08.2015 r., wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów 

potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego, a mianowicie: 

1) szczegółowych opisów oferowanych produktów (ulotek informacyjnych, broszur, folderów, 

katalogów, itd.) - dotyczy Pakietu 3; 

2) dokumentu zgłoszenia kosmetyku w Portalu Notyfikacji Produktów Kosmetycznych (Portalu 

CPNP) - dotyczy Pakietu 7 (pozycji 1). 
 

Wykonawca, mimo wezwania, nie złożył w/w dokumentów. Wobec tego należy stwierdzić, iż treść 

oferty w w/w pakietach nie odpowiada treści SIWZ. 
 

3) dotyczy Pakietu 10 

Wykonawca w Pakiecie 10 (Środki czystości 10), w pozycji 1 zaoferował worek foliowy 

o pojemności 35 l. Natomiast Zamawiający w treści SIWZ, tzn. w treści Formularza asortymentowo 

- cenowego (Załącznika nr 1 do SIWZ) wymagał, aby worek miał pojemność 30 l. Wobec tego 

należy stwierdzić, iż treść oferty w w/w pakiecie nie odpowiada treści SIWZ. 

 



OFERTA 19 

Zamawiający w w/w postępowaniu przetargowym odrzuca ofertę Wykonawcy - PPH Inter 

Team Przemysław Róg - ul. Poligonowa 18, 44-251 Rybnik w zakresie Pakietu 3 - Środki 

czystości 3. 
 

Prawne uzasadnienie odrzucenia: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP, odrzuca ofertę, ponieważ jej 

treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

Faktyczne uzasadnienie odrzucenia: 

Zamawiajacy w pkt III.5. SIWZ nałożył na Wykonawców obowiązek wypełnienia Formularza 

asortymentowo - cenowego (Załącznika nr 1 do SIWZ), w którym w kolumnie „Nazwa producenta 

i nazwa handlowa/numer katalogowy*” wymagał jednoznacznego określenia zaoferowanych 

w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich 

nazw handlowych lub numerów katalogowych. Dodatkowo, w Formularzu asortymentowo - 

cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ), w kolumnie „Nazwa producenta i nazwa handlowa/numer 

katalogowy*” - w przypadku, gdyby nazwa handlowa/numer katalogowy nie był/a stosowana/y, 

należało podać symbol bądź skrót pozwalający na jednoznaczną identyfikację danego produktu, 

który mógłby być stosowany do zamówień w przypadku zawarcia umowy z wybranym 

Wykonawcą. Również pod każdą tabelą w każdym Formularzu asortymentowo - cenowym 

(Załączniku nr 1 do SIWZ) była zamieszczona uwaga na ten temat. Z kolei w pkt 6 Formularza 

oferty (Załącznika nr 2 do SIWZ) Zamawiający zobowiązał każdego z Wykonawców do złożenia 

oświadczenia, że akceptuje zawarte w SIWZ szczegółowe warunki postępowania przetargowego 

i że nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń oraz że zdobył konieczne informacje do przygotowania 

oferty. Tymczasem w ofercie (Formularzu asortymentowo - cenowym) Wykonawca, pomimo iż 

złożył wymagane oświadczenie, podał jedynie w pozycji 3 nazwę handlową. Wobec tego należy 

stwierdzić, iż treść oferty w w/w pakiecie nie odpowiada treści SIWZ. 

 

OFERTA 21 

Zamawiający w w/w postępowaniu przetargowym odrzuca ofertę Wykonawcy - Firmy 

„LONA” Ilony Nowak - ul. G. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów w zakresie Pakietów: 

- 1 - Środki czystości 1, 

- 10 - Środki czystości 10. 
 

Prawne uzasadnienie odrzucenia: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP, odrzuca ofertę, ponieważ jej 

treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

Faktyczne uzasadnienie odrzucenia: 

1) dotyczy Pakietów: 1 i 10 

W dniu 21.07.2015 r. Zamawiający, w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, zmienił treść SIWZ 

w zakresie m.in. jednego z kryteriów oceny ofert, a mianowicie terminu dostawy. W zmienionym 

Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, Zamawiający oczekiwał wskazania ilości 

dni roboczych na cząstkową realizację zamówienia niezbędnych do oceny ofert w kryterium 

terminu dostawy. W tym samym dniu informacja „Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 oraz zmiana treści 

SIWZ nr 2 z dnia 21.07.2015 r.”, uwzględniająca m.in. wyżej opisaną zmianę, została zamieszczona 

na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana drogą elektroniczną wszystkim 

Wykonawcom, którzy do dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, złożyli 

swoje oferty oraz Wykonawcom, którzy zadali zapytania do treści SIWZ. Również w tym samym 

dniu Zamawiający, w związku m.in. ze zmianą Formularza oferty (Załącznika nr 2 do SIWZ), 

przedłużył termin składania ofert z dnia 22.07.2015 r. na 27.07.2015 r. „Ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia z dnia 21.07.2015 r.” także zostało zamieszczone na stronie internetowej 

Zamawiającego w dniu 21.07.2015 r. 

W trakcie badania oferty okazało się, że w/w Wykonawca nie uwzględnił wyżej opisanej zmiany 

i w związku z tym oświadczenie woli Wykonawcy złożone poprzez zatwierdzenie 



i załączenie do oferty pierwotnego Formularza oferty (Załącznika nr 2) potwierdzającego 

cząstkową realizację zamówienia w dniach (w pkt 2 tego formularza), jest niezgodne 

z warunkami określonymi przez Zamawiającego w dniu 21.07.2015 r. Wobec tego należy 

stwierdzić, iż treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. 
 

2) dotyczy Pakietu 1 

Zamawiajacy w pkt III.5. SIWZ nałożył na Wykonawców obowiązek wypełnienia Formularza 

asortymentowo - cenowego (Załącznika nr 1 do SIWZ), w którym w kolumnie „Nazwa producenta 

i nazwa handlowa/numer katalogowy*” wymagał jednoznacznego określenia zaoferowanych 

w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich 

nazw handlowych lub numerów katalogowych. Dodatkowo, w Formularzu asortymentowo - 

cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ), w kolumnie „Nazwa producenta i nazwa handlowa/numer 

katalogowy*” - w przypadku, gdyby nazwa handlowa/numer katalogowy nie był/a stosowana/y, 

należało podać symbol bądź skrót pozwalający na jednoznaczną identyfikację danego produktu, 

który mógłby być stosowany do zamówień w przypadku zawarcia umowy z wybranym 

Wykonawcą. Również pod każdą tabelą w każdym Formularzu asortymentowo - cenowym 

(Załączniku nr 1 do SIWZ) była zamieszczona uwaga na ten temat. Z kolei w pkt 6 Formularza 

oferty (Załącznika nr 2 do SIWZ) Zamawiający zobowiązał każdego z Wykonawców do złożenia 

oświadczenia, że akceptuje zawarte w SIWZ szczegółowe warunki postępowania przetargowego 

i że nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń oraz że zdobył konieczne informacje do przygotowania 

oferty. Tymczasem w ofercie (Formularzu asortymentowo - cenowym) Wykonawca, pomimo iż 

złożył wymagane oświadczenie, podał jedynie: 

- w pozycjach: 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16 nazwę producenta; 

- w pozycjach: 9, 10 nazwę handlową. 

Wobec tego należy stwierdzić, iż treść oferty w w/w pakiecie nie odpowiada treści SIWZ. 

 

OFERTA 22 

Zamawiający w w/w postępowaniu przetargowym odrzuca ofertę Wykonawcy - FUH 

PUCER Przemysław Przybyła - ul. Wodna 5, 44-280 Rydułtowy w zakresie Pakietów: 

- 3 - Środki czystości 3, 

- 6 - Środki czystości 6, 

- 8 - Środki czystości 8. 
 

Prawne uzasadnienie odrzucenia: 

1) dotyczy Pakietów: 3, 6 i 8 

Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP, odrzuca ofertę, ponieważ 

została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 
 

2) dotyczy Pakietów: 3, 6 i 8 

Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 Ustawy PZP, odrzuca ofertę, ponieważ jest 

nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 

3) dotyczy Pakietu 3 

Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP, odrzuca ofertę, ponieważ jej 

treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

Faktyczne uzasadnienie odrzucenia: 

1) dotyczy Pakietów: 3, 6 i 8 

Oferta w/w Wykonawcy została odrzucona, ponieważ Wykonawca został wykluczony 

z w/w postępowania z powodu nie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 

2) dotyczy Pakietów: 3, 6 i 8 

Zamawiający, pismem z dnia 13.08.2015 r., wezwał Wykonawcę do uzupełnienia pełnomocnictwa 

(aktualnego na dzień składania ofert) dla osoby podpisującej całą ofertę. Wykonawca, mimo 

wezwania, nie złożył w/w pełnomocnictwa. Wykonawca, który samodzielnie nie podpisuje 



dokumentów wymaganych przez Zamawiajacego zobowiązany jest do przedłożenia stosownego 

pełnomocnictwa dla osoby, która je podpisuje. Powyższe wynika z przepisów ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121). W związku 

z powyższym, ofertę należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 Ustawy PZP. 
 

3) dotyczy Pakietu 3 

Zamawiający, pismem z dnia 13.08.2015 r., wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów 

potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego, a mianowicie szczegółowych opisów oferowanych produktów (ulotek 

informacyjnych, broszur, folderów, katalogów, itd.) w Pakiecie 3. 

W tym samym piśmie Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca, 

mimo wezwania, nie złożył w/w dokumentów i wyjaśnienia. Wobec tego należy stwierdzić, iż treść 

oferty w w/w pakietach nie odpowiada treści SIWZ. 

 

 

 

 Z poważaniem 
 


