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DO  

WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  

 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie otwartym na: „Dostawa i wymiana filtra 

wody technologicznej na Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach” - nr sprawy: 

KIWK/TOt/23/II/2021/FILTR WODY TECHNOLOGICZNEJ_OS GIGABLOK 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

 

 

Działając na podstawie art. 42 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, 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: „Dostawa i wymiana filtra wody technologicznej na Oczyszczalni Ścieków 

Gigablok w Katowicach”, prowadzonym w trybie otwartym, za najkorzystniejszą została uznana oferta 

nr 4 złożona przez: 

 

Firma Innowacyjno – Wdrożeniowa ELEKTRON  

Andrzej Urbanek i Arkadiusz Waloszczyk Spółka cywilna  

ul. Huzarów 21 

41-922 Radzionków   

 

 

UZASADNIENIE WYBORU  

 

 

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

z art. 41 ust. 1 i 2 Regulaminu i postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez Firma Innowacyjno – Wdrożeniowa 

ELEKTRON  Andrzej Urbanek i Arkadiusz Waloszczyk Spółka cywilna, ul. Huzarów 21, 41-922 

Radzionków. Oferta ta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą sumaryczną liczbę punktów, tj. 

100,00 w kryteriach, jakimi były cena i okres udzielonej gwarancji jakości.  
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Zamawiający jednocześnie informuje, że następujący wykonawcy złożyli oferty:  

 

Nr 

oferty 
Wykonawca 

Punkty przyznane wg kryterium: 

Cena – 90%  

Okres udzielonej gwarancji jakości – 10% 

Punktacja  

wg kryterium  

Cena 

Punktcja wg 

kryterium 

Okres udzielonej 

gwarancji jakości 

Punktacja - 

łącznie 

1 

WF PZL Zakład Doświadczalny 

Sp. z o.o.  

ul. Fabryczna 4  

39-120 Sędziszów Małopolski   

68,84 10,00 78,84 

2 

PFTechnology Sp. z o.o. Sp. j.  

ul. Kościuszki 96 

26-680 Wierzbica   

73,03 0,00 73,03 

3 

HYDAC Sp. z o.o.  

ul. Reymonta 17  

43-190 Mikołów   

Oferta odrzucona 

4 

Firma Innowacyjno – 

Wdrożeniowa ELEKTRON  

Andrzej Urbanek i Arkadiusz 

Waloszczyk Spółka cywilna  

ul. Huzarów 21 

41-922 Radzionków   

90,00 10,00 100,00 

 

 

Działając na podstawie art. 42 lit. b) Regulaminu Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym 

postępowaniu odrzucił ofertę Wykonawcy: 

 

Oferta nr 3: 

 

HYDAC Sp. z o.o.  

ul. Reymonta 17  

43-190 Mikołów   

 

Uzasadnienie prawne:  

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

/art. 39 ust. 1 lit. b) i h)  Regulaminu/ 
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Uzasadnienie faktyczne:  

Zamawiający zapisami pkt. XIII.1.4) SIWZ postanowił, że oferta musi być podpisana przez osoby  

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku ustanowienia pełnomocnika, 

pełnomocnictwo winno być złożone w ofercie w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

Ponadto zgodnie z postanowieniami pkt. XIII.3.2) SIWZ kompletna oferta musi zawierać stosowne 

pełnomocnictwo w przypadku, gdy  upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze 

złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.   

 

Oferta złożona przez Wykonawcę HYDAC Sp. z o.o. została podpisana przez Pana Piotra Morgałę. 

Wykonawca dołączył do oferty kopię pełnomocnictwa z dnia 28.07.2021 r. udzielonego Panu Piotrowi 

Morgale przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, tj. Pana Marka Holubka oraz Pana 

Grzegorza Mikę. Zgodnie z przytoczonymi powyżej zapisami SIWZ pełnomocnictwo winno być 

złożone w ofercie w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.  

 

Zamawiający pismem z dnia 02.09.2021 r. – KIWK/ZP/MK/5154/09/2021, wezwał Wykonawcę, na 

podstawie art. 14 ust. 4. Regulaminu, do uzupełnienia pełnomocnictwa dla Pana Piotra Morgały, 

w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Wykonawca, w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie,  nie uzupełnił przedmiotowego oświadczenia.  

 

Wobec powyższego, Zamawiający stwierdził, że oferta Wykonawcy HYDAC Sp. z o.o. nie została 

podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i odrzucił ją z postępowania jako 

nieodpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nieważną na podstawie 

odrębnych przepisów. Nadmienia się, iż zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740, ze.zm.) jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu 

lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. Zamawiający nie wyraził także zgody na działanie bez 

umocowania  w ramach prowadzonego postępowania, co jednoznacznie zostało postanowione zapisami 

pkt. XIII SIWZ.  

 

 

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, 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 

 

 

Wiceprezes Zarządu  Prezes Zarządu 

Andrzej Cebula    Andrzej Hołda 


