
 

Zamawiający 
Gmina Lipnica Wielka 

z siedzibą w: Lipnica Wielka 518 

34-483 Lipnica Wielka na Orawie, woj. małopolskie 

tel.: +48182634595; fax.: +48182634597; e-mail.: przetargi@lipnicawielka.pl,  

Lipnica Wielka, dnia 11.09.2015 
 
Znak sprawy: 271.4.2015      Wykonawcy 

uczestniczący w postępowaniu 
nr 271.4.2015 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest „Montaż instalacji prosumenckich ‐ fotowoltaicznych na terenie gminy Lipnica Wielka”  
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

Nazwa zamówienia „Montaż instalacji prosumenckich ‐ fotowoltaicznych na terenie gminy Lipnica 
Wielka”  

Zamawiający, Gmina Lipnica Wielka, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej 

dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 3 złożona 

przez EKO-SOLAR Sp. z o.o., Wszeradów 2, 46-100 Namysłów   

    – cena: 910.700,46 PLN brutto                   - okres gwarancji na inwerter: 10 lat  

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 3) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(dalej: SIWZ), którymi były: cena oraz okres gwarancji na inwerter.  Oferta otrzymała 

najwyższą liczbę punktów, tj. 99,17 pkt., obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w 

rozdziale 12 SIWZ.  

Ponad to informuje się, iż Zamawiający działając zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) dokonał 

poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek w ofercie wykonawcy: EKO-SOLAR Sp. z o.o., Wszeradów 2, 46-

100 Namysłów. Cena oferty przed dokonaniem poprawek rachunkowych wynosiła: 

911.467,51 zł brutto. Cena oferty po dokonaniu poprawienia oczywistej omyłki 

rachunkowej: 910.700,46 zł brutto.  

Ponadto Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby  i  adresy wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację:       



 

                          
                                                                                                  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma)  
i adres wykonawcy 

Cena brutto 

Okres 
gwarancji 

na 
inwerter 

Liczba  
punktów w  
kryterium 

„cena”  
waga 

kryterium 
95 % 

Liczba  
punktów w  
kryterium 

„okres 
gwarancji na 

inwerter” 
waga 

kryterium 5% 

Łączna 
liczba 

punktów 

1. Opeus Energia sp. z o.o. 
ul. Kobiałka 9, 
09-411 Płock 

1.102.266,63 5 lat 
78,49 2,08 80,57 

2. 
MARTEL SLOVAKIA 
s.r.o.,  
Martin 038 04,  
Bystricka 301 

Oferta odrzucona 

3. EKO-SOLAR sp. z o.o. 
Wszerdów 2, 46-100 
Namysłów 

910.700,46 10 lat 
95,00 4,17 99,17 

4. 

Konsorcjum:  
PVTEC Poland Sp. z o.o. 
Ul. Lwowska 30A/15 
33-100 Tarnów 
Energia Invest S.A. 
ul. Grunwaldzka 472, 
80-309 Gdańsk 

Oferta odrzucona 

5. 

Konsorcjum: 
DYNAMIK sp. z o.o.  
ul. Mierzeja Wiślana 6 
30-732 Kraków 
EKOEN PV Sp. z o.o. 
Ul. F. Perla 5 
41-300 Dąbrowa Górnicza 
 

Wykonawca wykluczony. 
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy oferta Wykonawcy wykluczonego z 

postępowania zostaje uznana za odrzuconą. 
 

 

INFORMACJA O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH 

Zamawiający zawiadamia, że z udziału w postępowaniu zostali wykluczeni następujący 

wykonawcy: Konsorcjum: DYNAMIK sp. z o.o. ul. Mierzeja Wiślana 6 30-732 Kraków, 

EKOEN PV Sp. z o.o. Ul. F. Perla 5 41-300 Dąbrowa Górnicza składający ofertę nr 5.  

Zamawiający badając ofertę Wykonawcy stwierdził, iż zawiera ona braki, dlatego też na 

podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę do 

uzupełnienia brakujących dokumentów: 

- potwierdzenia opłacenia przedłożonej w ofercie polisy lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co 

najmniej 800.000,00 zł.  



 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wyraźnie zastrzegł 

obowiązek przedłożenia opłaconej polisy (arg. z § 1 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie 

dokumentów), co wymaga wykazania spełnienia świadczenia obciążającego 

ubezpieczającego, wynikającego z umowy ubezpieczenia (art. 805 kc). W związku z 

powyższym wymóg opłacenia polisy OC powinien być wypełniony na dzień upływu terminu 

składania ofert lub wniosków w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

W sytuacji, gdy fakt opłacenia składek nie wynika z samej treści polisy, wykonawca powinien 

załączyć do polisy inny dokument potwierdzający odprowadzanie stosownych składek (np. 

wyciąg z konta bankowego, rachunek itp.). Zamawiający wezwał w trybie art. 26 ust. 3 Pzp 

wykonawcę do przedłożenia dokumentu potwierdzającego opłacenie polisy.  

     Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów. 

     Wykonawca został wykluczony z postępowania na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, 

bowiem nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania zostaje 

uznana za odrzuconą. 

INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH 

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty: 

1. Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: MARTEL SLOVAKIA s.r.o.,  

Martin 038 04, Bystricka 301 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:  

Zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

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

zamówienia. W wyniku badania ofert Zamawiający stwierdził, iż jest ona niezgodna ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) , w części dotyczącej Załącznika nr 1 

– Formularz Ofertowy - . Niezgodność polega na złożeniu oferty na nieaktualnym formularzu 

tj. wg wzoru formularza z dnia 14.08.2015 r., podczas gdy w dniu 27.08.2015 r. nastąpiła 

zmiana/modyfikacja ww. formularza  (publikacja ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nastąpiła w dniu 27.08.2015 na stronie 

internetowej Zamawiającego oraz przesłana do wykonawców, którzy ujawnili się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)  Stwierdzona niezgodność treści oferty 

SIWZ ma charakter merytoryczny i nieusuwalny (brak możliwości poprawienia oferty w 

trybie przewidzianym w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp). Błąd Wykonawcy polega w szczególności 

na użyciu nieaktualnego formularza – formularza sprzed zmiany/modyfikacji, zatem nie 

zawierającego zmian wprowadzonych przez Zamawiającego. W ocenie Zamawiającego jest 



 

to błąd istotny, który w żadnym razie nie stanowi ani omyłki pisarskiej ani też omyłki 

rachunkowej. Wynika on z niezachowania należytej staranności przez Wykonawcę przy 

sporządzaniu oferty. Podkreślić należy, że niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia ma miejsce w szczególności w przypadku, gdy zaoferowany 

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

jakości warunków realizacji i innych elementów dotyczących wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

Art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, iż zamawiający odrzuca 

ofertę jeśli jej treść jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3) przedmiotowej ustawy. Przez ofertę niezgodną z treścią 

SIWZ i podlegającą tym samym odrzuceniu, należy rozumieć ofertę, która jest sporządzona 

odmiennie, niż wymagania zamawiającego określone w SIWZ.  

W zaistniałej sytuacji doszło do niezgodności pod względem merytorycznym przedmiotu 

zamówienia z treścią SIWZ, zatem Zamawiający nie mógł dokonać poprawienia oferty.   

 

2. Oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę: konsorcjum PVTEC Poland Sp. z o.o.  

z siedzibą ul. Lwowska 30A/15, 33-100 Tarnów i Energia Invest S.A. u. Grunwaldzka 

472, 80-309 Gdańsk. 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:  

Zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

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

zamówienia. W wyniku badania ofert Zamawiający stwierdził, iż jest ona niezgodna ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) , w części dotyczącej Załącznika nr 1 

– Formularz Ofertowy - . Niezgodność polega na złożeniu oferty na nieaktualnym formularzu 

tj. wg wzoru formularza z dnia 14.08.2015 r., podczas gdy w dniu 27.08.2015 r. nastąpiła 

zmiana/modyfikacja ww. formularza  (publikacja ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nastąpiła w dniu 27.08.2015 na stronie 

internetowej Zamawiającego oraz przesłana do wykonawców, którzy ujawnili się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)  Stwierdzona niezgodność treści oferty 

SIWZ ma charakter merytoryczny i nieusuwalny (brak możliwości poprawienia oferty w 

trybie przewidzianym w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp). Błąd Wykonawcy polega w szczególności 

na użyciu nieaktualnego formularza – formularza sprzed zmiany/modyfikacji, zatem nie 

zawierającego zmian wprowadzonych przez Zamawiającego. W ocenie Zamawiającego jest 

to błąd istotny, który w żadnym razie nie stanowi ani omyłki pisarskiej ani też omyłki 



 

rachunkowej. Wynika on z niezachowania należytej staranności przez Wykonawcę przy 

sporządzaniu oferty. Podkreślić należy, że niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia ma miejsce w szczególności w przypadku, gdy zaoferowany 

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

jakości warunków realizacji i innych elementów dotyczących wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

Art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, iż zamawiający odrzuca 

ofertę jeśli jej treść jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3) przedmiotowej ustawy. Przez ofertę niezgodną z treścią 

SIWZ i podlegającą tym samym odrzuceniu, należy rozumieć ofertę, która jest sporządzona 

odmiennie, niż wymagania zamawiającego określone w SIWZ.  

W zaistniałej sytuacji doszło do niezgodności pod względem merytorycznym przedmiotu 

zamówienia z treścią SIWZ, zatem Zamawiający nie mógł dokonać poprawienia oferty.   

 

INFORMACJA O TERMINIE, PO KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA 

 
Umowa zostanie zawarta w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2) ustawy Prawo 

zamówień publicznych, tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż 17 września 2015 r., 

ponieważ zawiadomienie to zostało przesłane drogą elektroniczną i dodatkowo faxem. 

 

 
   ......................................... 
(podpis kierownika Zamawiającego) 
 


