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OGŁOSZENIE

 o wyborze oferty oraz   o odrzuceniu ofert  

z dnia 26.04.2013 r.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  
Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 ze zm.) zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na bieżące dostawy środków czystości, podzielonego na 6 części (6 pakietów) – 
dotyczy Pakietu 1

Zamawiający dokonał wyboru Wykonawy na Pakiet nr 1

Firma Safecontrol Sp. z o.o. Oddział Poznań, ul. Dmowskiego 85, 60-204 Poznań
Pakiet nr 1 – cena brutto 28.253,72 zł/100 pkt

Uzasadnienie wyboru: oferta zgodna z SIWZ.

Zgodnie  z  art.  94  ust.  1  pkt  2  ustawy  Prawo zamówień publicznych  zamawiający  na    zawarcie  umowy   
wyznacza dzień 06.05.2013 roku.

Zamawiający odrzucił oferty następujących Wykonawców w zakresie Pakietu nr 1

1. Oferta nr 2 - Magazyn Czystości Marlena Kopij, ul. Zacisze 5A, 65-775 Zielona Góra
a) uzasadnienie faktyczne: Wkonawca wezwany do uzupełnienia dokumentów pismem z dnia 24.04.2013r., w 
którym to zamawiający wyznaczył termin na dzień 26.04.2013r. do godz. 12:00 nie złożył ich w wymaganym 
terminie,
b)  uzasanienie prawne:  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji 
istonych warunków zamówienia 

2. Oferta nr 4 – P.P.H.U. "ALF" Zbigniew Klorek, ul. Kąkolewska 27, 62-065 Grodzisk Wlkp.
a) uzasadnienie faktyczne: Przyczyną odrzucenia oferty jest to, że oferta jest niezgodna z ustawą, ponieważ 
jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 3  
zamawiający opisał przedmiot zamówienia sposób jednoznaczny. 
- W pakiecie nr 1 pozycja 1 Zamawiający wymagał, aby długotrwała powłoka akrylowa spełniała standardy 
ASTM D-2047  w zakresie współczynnika tarcia statycznego – Wkonawca w przesłanych dokumentach nie 
potwierdził spełniania przez zaoferowany produkt ww. standardu. 
- W pakiecie nr 1 pozycja 2 Zamawiający wymagał, aby preparat do gruntownego zdzierania starych powłok 
akrylowych, polimerowych i woskowych  nie wymagał neutralizacji.  Z dokumentu przedstawionego przez 
Wykonawcę wynika, że mytą powierzchnię należy spłukać dużą ilością wody, co jest równoznaczne z tym, iż  
produkt wymaga neutralizacji. 
b) uzasanienie prawne:  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji 
istonych warunków zamówienia 

3. Oferta  nr  7  –  Henry  Kruse  Sp.  z  o.o.,  Bielany  Wrocławskie,  ul.  Kolejowa  3,  55-040  
Kobierzyce
a) uzasadnienie faktyczne: Przyczyną odrzucenia oferty jest to, że oferta jest niezgodna z ustawą, ponieważ 
jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 3  
zamawiający opisał przedmiot zamówienia sposób jednoznaczny. 
- W pakiecie nr 1 pozycja 2 Zamawiający wymagał, aby preparat do gruntownego zdzierania starych powłok 
akrylowych, polimerowych i woskowych  nie wymagał neutralizacji. Z dokumentów przedstawionych przez 
Wykonawcę wynika, że mytą powierzchnię należy spłukać dwukrotnie czystą wodą, co jest równoznaczne z 
tym iż produkt wymaga neutralizacji. 
b) uzasanienie prawne:  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 – jej treść nie odpowiada treści  specyfikacji 
istonych warunków zamówienia.

Prezes Zarządu

        Michał Sobolewski


