
Krynica – Zdrój, dnia 14.11.2022 r. 

Postępowanie nr: 1/PPOŻ/22 
 
Postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 
1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 
 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą lub ustawą Pzp, w procedurze właściwej dla zamówień 
publicznych, których kwota wartości zamówienia jest poniżej progów unijnych pn.  
 
"Wykonanie zabezpieczeń p. poż. w budynku SPZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w 
Krynicy – Zdroju - Dostawa i montaż ścianek i drzwi ppoż.” 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   
i odrzuceniu ofert nr 2 i nr 3  

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i art. 260 ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 
roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm., dalej „ustawa Pzp”) 
Zamawiający informuje o: 

 

1) odrzuceniu  oferty nr 2 założonej przez Wykonawcę: ZAKŁAD – PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – 
HANDLOWY Alu-Serwis2 s.c. W. Kosiór, A. Pasek z siedzibą Nowa Wieś 151, 33-336 Łabowa, 
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 w zw. z art. 266 ustawy Pzp, 

2) odrzuceniu  oferty nr 3 założonej przez Wykonawcę: F.H.U.P „DOMREX” Jacek Rupar z siedzibą 37 
– 114 Białobrzegi 3G 

  na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 w zw. z art. 266 ustawy Pzp, 

3) wyborze oferty nr 1 złożonej przez Wykonawcę: Produkcja Stolarki PCV i Aluminium Małgorzata 
Cechini Spółka Jawna z siedzibą ul. Zazamcze 35, 33-370 Muszyna, Cena oferty brutto: 518 415,00 
zł słownie: (pięćset osiemnaście tysięcy czterysta piętnaście złotych 00/100) Okres Gwarancji:  
60 miesięcy 

 

Uzasadnienie 

Ad 1. 

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty nr 2 Wykonawcy ZAKŁAD – PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – 
HANDLOWY Alu-Serwis2 s.c. W. Kosiór, A. Pasek z siedzibą Nowa Wieś 151, 33-336 Łabowa 

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, wykonawca nie wniósł 
wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu 
terminu związania ofertą.  
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty nr 2 w/w Wykonawcy – Wykonawca załączył do ofert 
potwierdzenie złożenia Wadium, jednak Wadium wpłacone przez wykonawcę wpłynęło na rachunek 
Zamawiającego w dniu 07.11.2022 o godz. 14:19. Natomiast zgodnie z zapisami Rozdziału XII pkt 5 
SWZ wymagania dotyczące wadium  Zamawiający wymagał „Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca 
się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 06 1130 1150 0012 1267 8320 0001 z 
dopiskiem „wadium w postępowaniu: "Wykonanie zabezpieczeń p. poż. w budynku SPZOZ Sanatorium 
Uzdrowiskowego MSWiA w Krynicy – Zdroju - Dostawa i montaż ścianek i drzwi ppoż.” 
(a potwierdzenie wpłaty należy załączyć do oferty). Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej 
zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.” 



W związku z powyższym podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 w zw. z art. 266 ustawy Pzp Zamawiający 
odrzuca ofertę nr 2. 

Ad 2. 

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty nr 3 Wykonawcy F.H.U.P „DOMREX” Jacek Rupar z siedzibą 
37 – 114 Białobrzegi 3G. 

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, wykonawca nie wniósł 
wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu 
terminu związania ofertą.  
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty nr 3 w/w Wykonawcy. Wykonawca F.H.U.P „DOMREX” 
Jacek Rupar z siedzibą 37 – 114 Białobrzegi 3G. Przesłał Gwarancję Ubezpieczeniową Zapłaty Wadium 
w formie e-mail do Zamawiającego w dniu 08.11.2022 r. o godz. 07:26 tj. niezgodnie z zapisami SWZ, 
bowiem Zamawiający wymagał komunikacji i składania wszystkich dokumentów i oświadczeń poprzez 
Platformę. Ponadto zgodnie z zapisami Rozdziału XII  pkt 4 SWZ wymagania dotyczące wadium  
Zamawiający wymagał „Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca 
przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.”. Natomiast 
przedmiotowa gwarancja nie pełnia warunków oryginału gwarancji. Gwarancja wadialna (bankowa lub 
ubezpieczeniowa) w formie elektronicznej, aby była honorowana musi zawierać wszystkie elementy 
stosowane dla tego typu dokumentów, w szczególności Gwarancja wadialna w formie elektronicznej 
musi zostać wystawiona w formie pliku i opatrzona ważnym kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w sposób, który zapewni przez co najmniej okres wymaganego zabezpieczenia oferty 
wadium możliwość dokonania kontroli integralności dokumentu elektronicznego, możliwość 
weryfikacji podpisu elektronicznego oraz możliwość odczytania wszystkich informacji zawartych w 
elektronicznym dokumencie gwarancji wadialnej. Oczywiście sam plik z gwarancją wadialną w formie 
elektronicznej musi zostać przekazany do zamawiającego podobnie jak pozostałe pliki z ofertą, 
oświadczeniami i innymi dokumentami. Przed wysłaniem pliku warto sprawdzić czy plik jest poprawny, 
tzn. czy otwiera się i właściwie wyświetla treść. Przedmiotowa Gwarancja nie została właściwie złożona 
w formie elektronicznej. 
W związku z powyższym podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 w zw. z art. 266 ustawy Pzp Zamawiający 
odrzuca ofertę nr 3. 
 

Ad 3. 

Działając na podstawie art. 239 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych, Zamawiający informuje o wyborze oferty nr 1 złożonej przez Wykonawcę: 
Produkcja Stolarki PCV i Aluminium Małgorzata Cechini Spółka Jawna z siedzibą ul. Zazamcze 35, 33-
370 Muszyna, Cena oferty brutto: 518 415,00 zł słownie: (pięćset osiemnaście tysięcy czterysta 
piętnaście złotych 00/100) Okres Gwarancji: 60 miesięcy. 

 

Uzasadnienie  
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 i następne ustawy 
Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji warunków zamówienia. Oferta 
otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji warunków 
zamówienia. 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oferta nr 1  
Złożona przez Wykonawcę Produkcja Stolarki PCV i Aluminium Małgorzata Cechini Spółka Jawna z 
siedzibą ul. Zazamcze 35, 33-370 Muszyna. 



Cena oferty brutto: 518 415,00 zł 
słownie: (pięćset osiemnaście tysięcy czterysta piętnaście złotych 00/100) 
Okres Gwarancji: 60 miesięcy 
 
Oferta nr 2  
Złożona przez Wykonawcę ZAKŁAD – PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWY Alu-Serwis2 s.c. W. 
Kosiór, A. Pasek z siedzibą Nowa Wieś 151, 33-336 Łabowa. 
Cena oferty brutto: 572 000,43 zł  
słownie: (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 43/100) 
Okres Gwarancji: 60 miesięcy 
 
Oferta nr 3  
Złożona przez Wykonawcę F.H.U.P „DOMREX” Jacek Rupar z siedzibą 37 – 114 Białobrzegi 3G. 
Cena oferty brutto: 232 944,17 zł 
Słownie: ( dwieście trzydzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści cztery złote 17/100) 
Okres Gwarancji: 60 miesięcy 
 
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp zamawiający informuje, że w prowadzonym 
postępowaniu zostały odrzucone dwie oferty tj. Oferta nr 2 Wykonawcy: ZAKŁAD – PRODUKCYJNO – 
USŁUGOWO – HANDLOWY Alu-Serwis2 s.c. W. Kosiór, A. Pasek z siedzibą Nowa Wieś 151, 33-336 
Łabowai Oferta nr 3 Wykonawcy: .H.U.P „DOMREX” Jacek Rupar z siedzibą 37 – 114 Białobrzegi 3G. 
 
Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania 
umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.  
 
Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony 
prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu). Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania 
niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna), lub 10 dni od 
dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób. Informacje 
dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji warunków zamówienia oraz w Dziale 
IX Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590. 
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