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                                                                                                  Warszawa, dnia 04.04.2019 r. 

 
 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE 

ZADANIA NR 1,2,3,5,6 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 4 

 

 

Dotyczy: numer postępowania: D/40/2019 .  

 
Na podstawie art. 92, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający – 2. Regionalna Baza Logistyczna, informuje,  

że w postępowaniu na dostawę produktów naftowych z podziałem na 6 zadań 

(części) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

I. Najkorzystniejszą ofertę w zakresie zadania nr 1,2,3,5 i 6 złożył Wykonawca F.H. 

OLMEX Waligóra Mariusz. Pl. M.C. Skłodowskiej, 28-530 Skalbmierz oferując 

realizację zamówienia w cenie oraz termin realizacji zamówienia oraz okres 

dodatkowej gwarancji na przechowywanie: 

Zadanie nr 1: 

wartość netto: 164 610,00 zł                      wartość brutto: 202 470,30 zł 

termin realizacji zamówienia: 8 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie 

później niż do dnia 28.06.2019 r 

okres dodatkowej gwarancji na przechowywanie: 48 miesięcy 

Zadanie nr 2: 

wartość netto: 2 070,00 zł                      wartość brutto: 2 546,10 zł 

termin realizacji zamówienia: 8 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie 

później niż do dnia 28.06.2019 r 

okres dodatkowej gwarancji na przechowywanie: 48 miesięcy 
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Zadanie nr 3: 

wartość netto: 13 000,00 zł                      wartość brutto: 15 990,00 zł 

termin realizacji zamówienia: 8 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie 

później niż do dnia 28.06.2019 r 

okres dodatkowej gwarancji na przechowywanie: 48 miesięcy 

Zadanie nr 5: 

wartość netto: 1 440,00 zł                      wartość brutto: 1 771,20 zł 

termin realizacji zamówienia: 8 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie 

później niż do dnia 28.06.2019 r 

okres dodatkowej gwarancji na przechowywanie: 48 miesięcy 

Zadanie nr 6: 

wartość netto: 10 080,00 zł                      wartość brutto: 12 398,40 zł 

termin realizacji zamówienia: 8 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie 

później niż do dnia 28.06.2019 r 

okres dodatkowej gwarancji na przechowywanie: 48 miesięcy 

 

Uzasadnienie: Zamawiający dokonał wyboru oferty przy zastosowaniu kryterium : cena = 

60 %, okres dodatkowej gwarancji na przechowywanie = 20 %, termin realizacji 

zamówienia = 20 % w zakresie poszczególnych zadań. Wykonawca uzyskał najwyższą 

punktację w zakresie poszczególnych zadań. 

 

II. W postępowaniu złożono 4 oferty, której zbiorcze zestawienie cen  

i uzyskanej punktacji, w kryterium „cena = 60%, okres dodatkowej gwarancji na 

przechowywanie = 20%, termin realizacji zamówienia = 20% ” przedstawia poniższa 

tabela: 

Nr. 

oferty 

Nazwa 

wykonawcy 
CENA 

Liczba 
pkt w 

kryteriu

m 

CENA 

Termin realizacji 

zamówienia 

Liczba pkt w 
kryterium 

TERMIN 

realizacji 

zamówienia 

Okres 

dodatkowej 

gwarancji 

Liczba pkt w 

kryterium 

OKRES 

GWARANCJI 

Razem 

ZADANIE NR 1  

1 

Silesia Oil Sp. 

z o.o. 

ul. Wapienna 2 

48-174 Łaziska 

Górne 

Netto: 

132 750,00 zł 

Brutto: 
163 282,50 zł 

 

 

 

60,00 

 

 

 

Zamówienie 
wykonamy w 

terminie …. dni 
kalendarzowych od 

daty zawarcia 

 

0,00 

 

12 miesięcy 

 

20,00 
 

80,00 
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umowy, jednak nie 
później niż do dnia 

28.06.2019 r. 

2 

ORLEN OIL 
Sp. z o.o. 

ul. Opolska 

114 
31-323 

Kraków 

Netto:  
134 874,00 zł 

Brutto: 

165 895,02 zł 
 

 

59,06 

 

Zamówienie 
wykonamy w 

terminie 21 dni 

kalendarzowych od 
daty zawarcia 

umowy, jednak nie 

później niż do dnia 
28.06.2019 r. 

 

7,62 

 

12 miesięcy 

 

20,00 

 

86,68 

3 

Flukar Sp. z 

o.o. 

ul. 

Uniwersytecka 

13 

40-007 

Katowice 

Netto: 

116 820,00 zł 
Brutto: 

143 688,60 zł 

 

……….. 

Zamówienie 

wykonamy w 
terminie 6 dni 

kalendarzowych od 

daty zawarcia 
umowy, jednak nie 

później niż do dnia 

28.06.2019 r. 

………… 12 miesięcy ………… ………… 

4 

F.H. OLMEX 

Waligóra 

Mariusz 

Pl. M. C. 

Skłodowskiej 

24 

28-530 

Skalbmierz 

Netto: 

164 610,00 zł 

Brutto: 
202 470,30 zł 

 

48,39 

Zamówienie 

wykonamy w 

terminie 8 dni 
kalendarzowych od 

daty zawarcia 

umowy, jednak nie 
później niż do dnia 

28.06.2019 r. 

20,00 48 miesięcy 20,00 88,39 

ZADANIE NR 2 

2 

ORLEN OIL 

Sp. z o.o. 

ul. Opolska 

114 

31-323 

Kraków 

Netto:  

1 459,35 zł 

Brutto: 
1 795,00 zł 

 

 

……….. 

 

Zamówienie 

wykonamy w 

terminie 21 dni 
kalendarzowych od 

daty zawarcia 

umowy, jednak nie 
później niż do dnia 

28.06.2019 r. 

 

…………. 

 

12 miesięcy 

 

…………….. 
 

………… 

4 

F.H. OLMEX 

Waligóra 

Mariusz 

Pl. M. C. 

Skłodowskiej 

24 

28-530 

Skalbmierz 

Netto: 

2 070,00 zł 

Brutto: 

2 546,10 zł 
 

 

60,00 

 

Zamówienie 
wykonamy w 

terminie 8 dni 

kalendarzowych od 
daty zawarcia 

umowy, jednak nie 

później niż do dnia 
28.06.2019 r. 

 

20,00 

 

48 miesięcy 

 

20,00 

 
100,00 

ZADANIE NR 3 

2 

ORLEN OIL 

Sp. z o.o. 

ul. Opolska 

114 

31-323 

Kraków 

Netto: 

7 900,00 zł 

Brutto: 
9 717,00 zł 

 

……….. 

Zamówienie 

wykonamy w 

terminie 21 dni 
kalendarzowych od 

daty zawarcia 

umowy, jednak nie 
później niż do dnia 

28.06.2019 r. 

……….. 12 miesiące ……………. …………. 

4 

F.H. OLMEX 

Waligóra 

Mariusz 

Pl. M. C. 

Skłodowskiej 

24 

28-530 

Skalbmierz 

Netto: 
13 000,00 zł 

Brutto: 

15 990,00 zł 
 

60,00 

Zamówienie 
wykonamy w 

terminie 8 dni 

kalendarzowych od 
daty zawarcia 

umowy, jednak nie 

później niż do dnia 
28.06.2019 r. 

20,00 48 miesięcy 20,00 100,00 



RBL-25 Strona 4 
 

ZADANIE NR 4 

2 

ORLEN OIL 

Sp. z o.o. 

ul. Opolska 

114 

31-323 

Kraków 

Netto: 
17 820,00 zł 

Brutto: 

21 918,60 zł 
 

……… 

Zamówienie 
wykonamy w 

terminie 21 dni 

kalendarzowych od 
daty zawarcia 

umowy, jednak nie 

później niż do dnia 
28.06.2019 r. 

…………. 12 miesięcy …………….. ………… 

ZADANIE NR 5 

2 

ORLEN OIL 

Sp. z o.o. 

ul. Opolska 

114 

31-323 

Kraków 

Netto: 

1 170,00 zł 

Brutto: 

1 439,10 zł 

 

………. 

Zamówienie 

wykonamy w 

terminie 21 dni 
kalendarzowych od 

daty zawarcia 

umowy, jednak nie 
później niż do dnia 

28.06.2019 r. 

…………. 12 miesięcy …………….. …………. 

4 

F.H. OLMEX 

Waligóra 

Mariusz 

Pl. M. C. 

Skłodowskiej 

24 

28-530 

Skalbmierz 

Netto: 
1 440,00 zł 

Brutto: 

1 771,20 zł 
 

60,00 

Zamówienie 
wykonamy w 

terminie 8 dni 

kalendarzowych od 
daty zawarcia 

umowy, jednak nie 

później niż do dnia 
28.06.2019 r. 

20,00 48 miesięcy 20,00 100,00 

ZADANIE NR 6 

1 

Silesia Oil Sp. 

z o.o. 

ul. Wapienna 2 

48-174 Łaziska 

Górne 

Netto: 

9 072,00 zł 

Brutto: 
11 158,56 zł 

 

60,00 

 

Zamówienie 
wykonamy w 

terminie …. dni 

kalendarzowych od 
daty zawarcia 

umowy, jednak nie 

później niż do dnia 
28.06.2019 r. 

0,00 12 miesięcy 20,00 80,00 

2 

ORLEN OIL 

Sp. z o.o. 

ul. Opolska 

114 

31-323 

Kraków 

Netto: 

6 678,00 zł 

Brutto: 
8 213,94 zł 

 

……….. 

Zamówienie 

wykonamy w 

terminie 21 dni 
kalendarzowych od 

daty zawarcia 

umowy, jednak nie 
później niż do dnia 

28.06.2019 r. 

………… 12 miesięcy …………….. ………… 

4 

F.H. OLMEX 

Waligóra 

Mariusz 

Pl. M. C. 

Skłodowskiej 

24 

28-530 

Skalbmierz 

Netto: 
10 080,00 zł 

Brutto: 

12 398,40 zł 

 

54,00 

Zamówienie 
wykonamy w 

terminie 8 dni 

kalendarzowych od 
daty zawarcia 

umowy, jednak nie 

później niż do dnia 
28.06.2019 r. 

20,00 48 miesięcy 20,00 94,00 
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III. Z postępowania wykluczono wykonawców: 

Oferta nr 2, złożona przez ORLEN OIL Sp. z o.o., ul. Opolska 114, 31-323 Kraków 

 Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca w wymaganym terminie (3 dni od daty 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert) złożył oświadczenie 

, w związku z tym, że nie zostało ono opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym Zamawiający pismem RTD 1716/2018/305 wezwał na podstawie  

art. 26 ust.3 ustawy do uzupełnienia aktualnego na dzień złożenia oświadczenia 

potwierdzającego okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 tj.: 

- oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. do 02.04.2019 r nie 

złożył wymaganego oświadczenia, a zatem nie wykazał braku podstaw wykluczenia   

z postępowania.  

 Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający pismem RTD 1716/2018/304 wezwał na 

podstawie art. 26 ust. 2 ustawy do złożenia oświadczeń i dokumentów, 

potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj.: 

 - aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia; 

Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. do 02.04.2019 r nie 

złożył ww. oświadczeń i dokumentów, a zatem nie wykazał spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania. 

W związku z powyższymi oferta Wykonawcy ORLEN OIL Sp. z o.o. podlega 

wykluczeniu z postępowania.  

Uzasadnienie prawne: art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy. Zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 4 

ustawy, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
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IV. W postępowaniu odrzucono 2 oferty: 

1. Oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę Flukar Sp. z o.o., ul. Uniwersytecka 13,  

40-007 Katowice jest niezgodna z zapisami SIWZ w zakresie zadania nr 1 

Uzasadnienie faktyczne: w rozdziale XV Opis kryteriów i ich wag oraz sposobu oceny 

ofert w pkt. 1, ppkt. 1.3. termin realizacji zamówienia Uwaga Zamawiający napisał,  

że „minimalny termin realizacji zamówienia jaki może zaoferować Wykonawca to 8 

pełnych dni kalendarzowych. W przypadku gdy Wykonawca zaproponuje termin 

realizacji zamówienia krótszy niż 8 dni kalendarzowych jego oferta nie zostanie 

wybrana”. Wykonawca w formularzu ofertowym w pkt. III Termin realizacji zamówienia 

oświadczył, że „zamówienie wykonamy w terminie 6 dni kalendarzowych od daty 

zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 28.06.2019 r.” – jest to termin niezgodny 

z zapisami treści SIWZ. 

Termin realizacji zamówienia stanowił kryterium oceny ofert o wadze 20%, w związku  

z czym był istotnym elementem oferty. Oświadczenie woli Wykonawcy co do 

oferowanego terminu realizacji zamówienia, jako jednego z kryterium oceny ofert 

podlega punktacji i ocenie, a zatem ma istotny wpływ na wynik postępowania. 

Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ ma miejsce w sytuacji, gdy oferowany 

przedmiot zamówienia nie odpowiada przedmiotowi opisanemu w SIWZ co do zakresu, 

ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów dotyczących przedmiotu 

zamówienia (KIO 788/11). Treść oferty to zobowiązanie Wykonawcy do zrealizowania 

zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 89 ust. 1 

pkt. 2 ustawy oferta podlega odrzuceniu jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ  

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, tj. jeżeli niezgodność treści oferty z SIWZ nie 

może zostać poprawiona jako omyłka niepowodująca istotnych zmian w treści oferty.  

W przedmiotowej sytuacji Zamawiający uznaje, że nie ma zastosowania poprawienie 

oferty w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 3 gdyż poprawa niezgodności oferty Wykonawcy 

stanowiłaby istotna zmianę treści oferty. 

W związku z powyższym oferta Wykonawcy Flukar Sp. z o.o. złożona w zakresie zadania 

nr 1 podlega odrzuceniu. 

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp 
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2. Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę ORLEN OIL Sp. z o.o., ul. Opolska 114,  

31-323 Kraków: 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca wezwany w dniu 20.03.2019 r. pismem nr RTD 

1716/2018/293 do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów ceny oferty w zakresie 

zadania nr 3 mających wpływ na jej wysokość, w zakreślonym przez Zamawiającego 

terminie tj. do dnia 26.03.2019 r nie złożył stosownych wyjaśnień. Zgodnie z art. 90 ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco 

niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Wezwanie Wykonawcy do wyjaśnień w trybie  

art. 90 ust. 1 ustawy Pzp powoduje, iż ma on obowiązek udowodnienia, że zaoferowana 

przez niego cena nie jest rażąco niska. To Wykonawca musi dołożyć wszelkich starań, 

aby na wezwanie Zamawiającego rzetelnie wyjaśnić okoliczności, które uzasadniają 

wysokość jego oferty. Zastosowanie przez Zamawiającego przepisów zawartych w art. 90 

ustawy Prawo zamówień publicznych należy zrozumieć jako przyjęcie domniemania,  

że cena oferty jest rażąco niska.  W związku z faktem, iż Wykonawca nie złożył 

wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny i nie udowodnił, że zaoferowana przez niego 

cena nie jest rażąco niska, jego oferta w zakresie ww. zadania podlega odrzuceniu. 

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. 

 

V. Unieważnienie postępowania: 

Zamawiający 2. Regionalna Baza Logistyczna, zawiadamia, że w dniu 04.04.2019 r 

unieważnił postępowanie w zakresie zadania (części) nr 4 

Uzasadnienie faktyczne: w przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 4 jedyny 

Wykonawca, który złożył ofertę w postępowaniu podlega wykluczeniu. Zgodnie  

z brzmieniem art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za 

odrzuconą, a zatem nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. pkt. 1 ustawy Pzp 

 

VI. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ustawy Pzp po upływie 5 dni od 

niniejszego zawiadomienia, może zostać zawarta umowa w sprawie udzielenia 

zamówienia Wykonawcy wskazanemu w pkt. I. 
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VII. Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, Wykonawcy mogą wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania 

informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 

 

 

 KOMENDANT 

/-/  wz. płk Andrzej MAGIERA 

 

 

 


