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KIWK/ZP/MK/2945/05/2020                                               Katowice, 14.05.2020 r.  

 

 

 

DO  

WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  

 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie otwartym na: „Przebudowa istniejącej 

kotłowni olejowej na kotłownię gazową wraz z budową instalacji solarnej do przygotowania ciepłej wody 

użytkowej oraz wymianą zewnętrznych instalacji na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach” nr sprawy:  

KIWK/TOt/01/I/2020/KOTŁOWNIA_OŚ_PANEWNIKI 

 

 

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

 

 

 

Działając na podstawie art. 42 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, współfinansowanych 

ze środków Unii Europejskiej, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanego dalej Regulaminem, 

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącym: Przebudowa 

istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię gazową wraz z budową instalacji solarnej 

do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wymianą zewnętrznych instalacji na Oczyszczalni 

Ścieków Panewniki w Katowicach”, prowadzonym w trybie otwartym, za najkorzystniejszą została 

uznana oferta nr 7 złożona przez: 

 

HEATEX  

Gałązka, Mazurkiewicz Sp. J. 

ul. Sienkiewicza 47a 

42-600 Tarnowskie Góry 

 

 

UZASADNIENIE WYBORU  

 

 

Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert z zastosowaniem art. 13a Regulaminu oraz zgodnie z art. 41 

ust. 1 i 2 Regulaminu, a także postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę nr 7 złożoną przez HEATEX Gałązka, Mazurkiewicz 

Sp. J., ul. Sienkiewicza 47a, 42-600 Tarnowskie Góry. Oferta ta nie podlega odrzuceniu i uzyskała 

maksymalną sumaryczną ilość punktów tj. 100,00 w kryteriach jakimi były cena i okres udzielonej 

gwarancji. 
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Zamawiający jednocześnie informuje, że następujący wykonawcy złożyli oferty:  

 

Nr 

oferty 
Wykonawca 

Punkty przyznane wg kryteriów: 

1) Cena – 90%  

2) Okres udzielonej gwarancji – 10% 

Punktacja –  

wg kryterium  

Cena 

Punktacja –  

wg kryterium  

Okres udzielonej 

gwarancji  

Punktacja - 

łącznie 

1 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 

Maciej Kasperkiewicz 

ul. Cmentarna 2 

87-300 Brodnica 

64,79 10,00 74,79 

2 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 

AGROCOM Sp. z o.o. Spółka 

komandytowa 

ul. Piłsudskiego 2 

41-303 Dąbrowa Górnicza 

58,65 10,00 68,65 

3 

Zakład Usługowo-Handlowy  

INSTALPROFIL 

Robert Dachowski 

ul. M. Sobieskiej 15 

42-436 Pilica 

63,20 10,00 73,20 

4 

PUCHAŁKA Sp. z o.o. 

ul. Platynowa 4 

43-200 Pszczyna  

Wykonawca wykluczony / Oferta odrzucona 

5 

IP Proinstal Sp. z o.o. 

Al. Szczęście Ludwika 1 

41-807 Zabrze 

72,23 10,00 82,23 

6 

TERMO KLIMA MK 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Spółka komandytowa 

ul. Tartaczna 12 

40-749 Katowice 

65,47 10,00 75,47 

7 

HEATEX  

Gałązka, Mazurkiewicz Sp. J. 

ul. Sienkiewicza 47a 

42-600 Tarnowskie Góry 

90,00 10,00 100,00 

8 

PROMAR Sp. z o.o. 

ul. Kościuszki 27 

85-079 Bydgoszcz 

66,37 10,00 76,37 



 

 

 3 

9 

INSTAL KRAKÓW S.A. 

ul. Konstantego Brandla 1 

30-742 Kraków 

63,34 10,00 73,34 

10 

ELIN Arkadiusz Miszkiewicz 

ul. Przyjaźni 113 

47-225 Kędzierzyn-Koźle 

65,41 10,00 75,41 

 

 

Działając na podstawie art. 42 w związku z art. 13 ust. 2 Regulaminu Zamawiający zawiadamia, 

że z przedmiotowego postępowania wykluczył następującego Wykonawcę:  

 

1) PUCHAŁKA Sp. z o.o. 

ul. Platynowa 4 

43-200 Pszczyna 

 

Uzasadnienie prawne: 

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium 

do upływu terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą oraz na przedłużony okres związania 

ofertą albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą /art. 13 ust. 1 lit. l) Regulaminu/.  

 

Uzasadnienie faktyczne: 

 

Zgodnie z pkt. XII.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany był zabezpieczyć swoją ofertę wadium o wartości:  

20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Wadium musi być wniesione przed 

upływem terminu składania ofert i na cały okres związania ofertą. Ponadto zgodnie z pkt. XII.4 SIWZ 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 

w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, 

gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem 

terminu składania ofert.  

Zamawiający wyznaczył termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu na dzień 08.04.2020r. 

do godz. 10:00. Wykonawca dołączył do oferty potwierdzenie wykonania przelewu kwoty 20 000,00 

PLN na rachunek Zamawiającego wskazany w SIWZ, na którym widnieje m.in. data operacji: 

07.04.2020 r. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu dołączenie do oferty potwierdzenia 

przelewu nie jest wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium 

przez Wykonawcę. Bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdził, że na rachunku o numerze 

54 1540 1128 2112 7002 5217 0002 zostały zaksięgowane środki, w wysokości 20 000,00 PLN, 

od PUCHAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. PLATYNOWA 4 

43- 200 PSZCZYNA, tytułem: WADIUM,Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię 

gazową wraz z budową instalacji solarnej…na OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PANEWNIKI, w dniu 

08.04.2020 r. o godz. 10:35:43.  

 

Tym samym Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, który był wyznaczony 

na dzień 08.04.2020 r. do godz. 10:00. Wobec powyższego Zamawiający wykluczył Wykonawcę 

z postępowania, zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. l) Regulaminu. 
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Działając na podstawie art. 42 ust. 1. w związku z art. 39 ust. 2 Regulaminu Zamawiający 

zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu odrzucił oferty następujących Wykonawców:  

 

1) PUCHAŁKA Sp. z o.o. 

ul. Platynowa 4 

43-200 Pszczyna 

 

Uzasadnienie prawne: 

 

„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert.” 

„Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.”   

/art. 39 ust. 1 lit. e) w związku z art. 13 ust. 3 Regulaminu/ 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

 

Wykonawca został wykluczony z postępowania z powodu niewniesienia wadium do upływu terminu 

składania ofert, w związku z czym jego oferta została uznana za odrzuconą 

 

 

Zamawiający informuje również, iż zgodnie z art. 44 ust. 1 Regulaminu, może zawrzeć umowę 

z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

oferty.  

 

Pouczenie 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w Regulaminie udzielania 

zamówień sektorowych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których wartość 

szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 

Publicznych – Dział VI „Środki ochrony prawnej”.  

 

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma pocztą elektroniczną na adres 

zamowienia@kiwk.katowice.pl. 

 

 

Z poważaniem 

 
  Prokurent              Prezes Zarządu  

Anna Badura        Władysław Spyrka 

 


