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Nowe Ostrowy, 2019-05-28 
 
Zamawiający: 
Gmina Nowe Ostrowy 
Nowe Ostrowy 80 
99-350 Ostrowy 
 
 
Nazwa postępowania: 
„Dostawa i montaż 37 instalacji kolektorów słonecznych w ramach programu 
„WYKORZYSTANIE ENERGII SŁONECZNEJ W GMINIE NOWE OSTROWY”.  

 
 

Znak sprawy: ZP.271.1.2019 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1986; dalej: ustawa PZP) 
informuję, iż najkorzystniejszą ofertą złożoną w postępowaniu na dostawę i montaż 37 
instalacji kolektorów słonecznych w ramach programu „WYKORZYSTANIE ENERGII 
SŁONECZNEJ W GMINIE NOWE OSTROWY” jest oferta złożona przez: 

 
Rzońca Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży, 
adres: ul. Żabia 2a, 18-400 ŁOMŻA. 
 

UZASADNIENIE 
 

W wyniku porównania ofert złożonych w postępowaniu na dostawę i montaż 37 instalacji 

kolektorów słonecznych w ramach programu „WYKORZYSTANIE ENERGII SŁONECZNEJ W 

GMINIE NOWE OSTROWY” oferta oznaczona nr 3, złożona przez: Rzońca Spółka z 

Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży, okazała się najkorzystniejsza. Oferta 

nie podlega odrzuceniu. W wyniku oceny przedmiotowa oferta otrzymała maksymalną ilość 

100 punktów w kryteriach oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, z czego: 60 punktów za kryterium ceny, 10 punktów za kryterium okresu 

zaoferowanej gwarancji i 30 punktów za kryterium zaoferowanego czasu reakcji na 

zgłoszenie awarii na wezwanie. Wykonawca Rzońca Spółka z Ograniczoną 

Odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży spełnia warunki udziału w postępowaniu i wykazał 

brak podstaw do wykluczenia z postępowania.  

 

W niniejszym postępowaniu na dostawę i montaż 37 instalacji kolektorów słonecznych w 

ramach programu „WYKORZYSTANIE ENERGII SŁONECZNEJ W GMINIE NOWE OSTROWY” 

trzech wykonawców złożyło swoje oferty, które otrzymały w wyniku oceny ofert następujące 

oceny punktowe:  
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Nr 

oferty 

Wykonawca 

siedziba, adres 

 

Punktacja przyznana w 

poszczególnych kryteriach 

Suma 

punktów 

Cena 
Okres 

gwarancji 

Czas reakcji 

na zgłoszenie 

awarii na 

wezwanie 

 

1 

DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski 

z siedzibą w Kwidzynie 

ul. Polna 1e m. 6 

82-500 Kwidzyn 

Wykonawca wykluczony i oferta odrzucona 

2 

ASH Remigiusz Skowroński 

z siedzibą w Ostrołęce 

ul. Słowackiego 20A 

07-417 Ostrołęka 

Oferta odrzucona 

3 

Rzońca Sp. z o.o. 

Z siedzibą w Łomży 

ul. Żabia 2a 

18-400 Łomża 

60,0 

pkt 
10,0 pkt 30,0 pkt 

100,0 

pkt 

 

W przedmiotowym postępowaniu został wykluczony jeden wykonawca: 

1. DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski z siedzibą w Kwidzynie, 

ul. Polna 1e m. 6, 82-500 Kwidzyn 

 

W przedmiotowym postępowaniu zostały odrzucone dwie oferty: 

1. DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski z siedzibą w Kwidzynie, 

ul. Polna 1e m. 6, 82-500 Kwidzyn 

2. ASH Remigiusz Skowroński z siedzibą w Ostrołęce,  

ul. Słowackiego 20A, 07-417 Ostrołęka 

 

UZASADNIENIE WYKLUCZENIA WYKONAWCY I ODRZUCENIA OFERTY 

Wykonawcy DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski z Kwidzynia 

 

Zgodnie z SIWZ IDW rozdział 5 pkt. 5.2.3.1 tiret drugi, Zamawiający wymagał, aby 

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykazał, że 

w okresie ostatnich 5 lat przed okresem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie jedno zamówienie, obejmujące 

serwisowanie i wykonanie zobowiązań gwarancyjnych, dotyczące co najmniej 25 instalacji 

kolektorów słonecznych. 

W dniu 04.04.2019 Wykonawca, na wezwanie zamawiającego, przesłał drogą 

elektroniczną wykaz dostaw, obejmujący zadanie „Dostawa i montaż 155 instalacji solarnych 
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w ramach programu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin 

Rzgów i Grodziec”” z załączeniem dowodów określających, że te dostawy zostały wykonane 

należycie (protokół końcowy odbioru prac z dnia 20.12.2018), ale bez wykazania zamówienia 

spełniającego ww. warunek w zakresie należytego wykonania usług w zakresie serwisu i 

gwarancji. 

Zamawiający w dniu 10.04.2019 wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów 

lub udzielenia wyjaśnień, potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku 

udziału w postępowaniu . 

W dniu 15.04.2019 Wykonawca, na potwierdzenie spełnienia ww. warunku udziału w 

postępowaniu przesłał drogą elektroniczną umowę z zamawiającymi działającymi wspólnie: 

Gminą Rzgów i Gminą Grodziec, dotyczącą inwestycji wymienionej w wykazie dostaw, z 

której wynika, że zakres inwestycji obejmuje również obowiązek serwisowania wykonanych 

instalacji solarnych (par. 14 umowy). 

Zgodnie z par. 2 ust. 4 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126 z późn. zm.) dowodami, 

określającymi czy dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 

usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 

Przedstawiając umowę z zamawiającymi działającymi wspólnie: Gminą Rzgów i 

Gminą Grodziec, Wykonawca wykazał, że podjął się zobowiązania zgodnego z wymaganym 

warunkiem udziału w postępowaniu, ale nie przedstawił dowodów określających, czy usługi 

te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (a więc referencji bądź innych 

dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są 

wykonywane), ani nie przedstawił stosownego oświadczenia wraz z uzasadnieniem, że z 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów. 

Zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 1 pkt. 12) ustawy PZP, z postępowania o udzielenie 

zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w 

postępowaniu. 

Zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, zamawiający uznaje za odrzuconą 

ofertę, jeżeli oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Mając powyższe na względzie zamawiający wyklucza Wykonawcę DOMOTERMIKA 

Krzysztof Majewski z Kwidzynia (ul. Polna 1e m. 6, 82-500 Kwidzyn) z udziału w niniejszym 

postępowaniu i uznaje jego ofertę za odrzuconą. 

 

Ponadto Zamawiający wskazuje, iż oferta Wykonawcy DOMOTERMIKA Krzysztof 

Majewski z Kwidzynia podlegałaby odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP, 

tj. jako nie odpowiadające treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z 
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SIWZ IDW rozdział 8 punkt 8.3.11. Zamawiający wymagał złożenia dokumentów lub 

oświadczeń potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego, w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii 

dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

W dniu 04.04.2019 Wykonawca, na wezwanie zamawiającego, przesłał drogą 

elektroniczną Certyfikat zbiornika prod. „Galmet Sp. z o.o.” Sp. K. typ SGW(S)B 250l, 

potwierdzający badanie zgodnie z normą EN 12897, w postaci elektronicznej kopii 

dokumentu nie poświadczonej za zgodność z oryginałem podpisem elektronicznym 

Wykonawcy. 

Zamawiający w dniu 10.04.2019 wezwał Wykonawcę do uzupełnienia ww. certyfikatu 

dla oferowanego zbiornika w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w postaci 

elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem podpisem 

elektronicznym Wykonawcy lub udzielenia wyjaśnienia. 

W dniu 15.04.2019 Wykonawca, ponownie przesłał drogą elektroniczną Certyfikat 

zbiornika prod. „Galmet Sp. z o.o.” Sp. K. typ SGW(S)B 250l, potwierdzający badanie zgodnie 

z normą EN 12897, w postaci elektronicznej kopii dokumentu nie poświadczonej za zgodność 

z oryginałem podpisem elektronicznym Wykonawcy. 

Zgodnie z dyspozycją art. 10a ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 

Zgodnie z par. 14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126 z późn. zm.) dokumenty, o 

których mowa w rozporządzeniu, w tym dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy 

odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (par. 13 ust. 1), składane są w 

oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem, natomiast z zgodnie z par. 14 ust. 4 poświadczenie 

za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu następuje przy użyciu 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

Certyfikat zbiornika prod. „Galmet Sp. z o.o.” Sp. K. typ SGW(S)B 250l, potwierdzający 

badanie zgodnie z normą EN 12897, nie został poświadczony za zgodność z oryginałem 

podpisem elektronicznym Wykonawcy. Tym samym Wykonawca nie podołał potwierdzeniu 

spełniania przez oferowane dostawy wymogu określonego w punkcie 8.3.11. rozdziału 8 IDW 

SIWZ. 

 
UZASADNIENIE ODRZUCENIA OFERTY 

Wykonawcy ASH Remigiusz Skowroński z Ostrołęki 
 

Zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp „Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, 
sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.” 
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Oferta oraz jednolity dokument Wykonawcy ASH Remigiusz Skowroński z Ostrołęki 
zostały przedstawione zamawiającemu w formie elektronicznej bez opatrzenia tych 
dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tym samym są one niezgodne z 
ustawą Pzp. 

Zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę 
niezgodną z ustawą. 

Mając powyższe na względzie zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy ASH 
Remigiusz Skowroński z Ostrołęki (ul. Słowackiego 20A, 07-417 Ostrołęka) złożoną w 
przedmiotowym postępowaniu. 

 

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) Ustawy Pzp Zamawiający zawrze umowę w sprawie 

zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało 

przesłane w inny sposób. 

 

Zamawiający nie ustanowił w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne 

dynamicznego systemu zakupów.  

 
 
 
 

……………………………………… 
(podpis kierownika Zamawiającego) 

 


