
 

Nowe Ostrowy, 2014.03.19. 

 
 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania/odrzuceniu/wykluczeniu 
 

 
  Nr sprawy: ZP 271.1.2014 

 

  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
  na wykonanie zadania pn.:  

„Pompy ciepła dla budynków Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach” 

 
Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych -  
Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania 

pn.: „Pompy ciepła dla budynków Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach” 
 

1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: 
EKO-THERM Sp. z o.o. 
ul. Jana Pawła II 177/179 
99-400 ŁOWICZ  
 Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę 
punktów.  
 

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem 
oceny i porównania złożonych ofert: 

Nr 
oferty 

 
Nazwa, siedziba i adres wykonawcy 

Punkty przyznane 
ofercie 

1 
Zakład Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych i c.o. Andrzej 
Stepanczenko  
ul. Różana 4 m. 6; 15-669 BIAŁYSTOK 

84,91 

2 
P.P.H.U. „NSG” Nowoczesne Systemy Grzewcze Elwira Olejnik 
ul. Osmolińska 13; 98-220 Zduńska Wola Oferta odrzucona  

3 
Flexi Power Group Sp. z o.o. Sp. K. 
ul. Partyzancka 78/92; 95-200 Pabianice 

 
74,27 

4 
„SOLVER” Sp. z o.o. 
ul. Zagórska 167; 42-600 Tarnowskie Góry 

 
67,68 

5 

1. Firma Handlowo-Usługowa  KARINO Leszek Kręgiel (Lider 
Konsorcjum) 
     Goleniowy, ul. Wyzwolenia 33; 42-445 Szczekociny 
2. NEON Jacek Płoszaj 
    ul. Bór 180; 42-202 Częstochowa 

80,96 

6 
ECO-THERM Sp. z o.o. 
ul. Jana Pawła II 177/179; 99-400 Łowicz 
 

100 

7 

Konsorcjum Firm: 
1. Clima Hit Spółka Jawna Kawiecki Migdalski 
     ul. Chabrowa 31A; 09-402 Płock 

     fax 24 268 26 56 
2. P.H.U. OPTIMA Jan Bączek 
     ul. Zwycięstwa 37A; 05-126 Nieporęt 

77,00 

8 
Zakład Usług Wiertniczych „STUDWIERT” Piotr Kurkowski 
Pokrzywno 132; 86-330 Mełno 

35,66 

9 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  Maciej Kasperkiewicz 
ul. Cmentarna 2; 87-300 Brodnica 

72,24 

  
2. Odrzucono:  

 Ofertę Nr 2 złożoną przez:  
 P.P.H.U. „NSG” Nowoczesne Systemy Grzewcze Elwira Olejnik 
 ul.  Osmolińska 13 
 98-220 Zduńska Wola  



 

  na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, której treść nie odpowiada 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
  Zgodnie z zapisami pkt. II. SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający: 
- określił, iż szczegółowy zakres robót do wykonania określa m.in. dokumentacja projektowa, 
- dopuścił możliwość składania ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione 

(opisane) w dokumentacji projektowej (…) mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami 
równoważnymi. Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają 
nie gorsze lub korzystniejsze parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden 
sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w 
dokumentacji projektowej oraz warunkach zawartych w pozwoleniu na budowę. Parametry 
techniczne dla materiałów równoważnych określa załącznik nr 1 do dokumentacji projektowej.  

 
Wykonawca na str. 5 i 6 oferty zaoferował zamianę urządzenia pompa ciepła Vitocal (2 szt.) na: 
jedną pompę ciepła „NIBE” bez wskazania parametrów technicznych wymaganych jako minimalne i 
maksymalne warunki techniczne. W związku z powyższym Zamawiający pismem w dniu 11.03.2014 
r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty o dokument lub dokumenty (np. dane techniczne, karta 
katalogowa itp.) na podstawie  których będzie wynikało, iż zaoferowane urządzenie jedna pompa 
ciepła „NIBE” „fighter 1345-60 kW” spełnia wymóg równoważności.  
Wykonawca dostarczył  dokument dane techniczne zaoferowanej jednej pompy wraz z wyjaśnieniem 
podając parametry techniczne pompy ciepła, z których wynika, iż zaoferowana w zamian 
zaprojektowanych dwóch pomp jedna pompa ciepła „NIBE” „fighter 1345-60 kW” nie spełnia 
wymogu równoważności.  
Wyjaśniamy, iż Zamawiający dopuścił urządzenia i materiały równoważne pod warunkiem, że będą 
spełniały minimalne i maksymalne parametry techniczne określone w załączniku nr 1 do 
dokumentacji projektowej. W wymienionym załączniku dla urządzenia równoważnego w zamian 
dwóch pomp ciepła była możliwość zamiany na jedną pompę ciepła pod warunkiem, iż m.in.: 

 dla punktu 0 C/35 wskaźnik sprawności COP będzie min. 4,7  natomiast wykonawca w 
odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego podaje wskaźnik COP 4,10 a COP bez pomp 
obiegowych wynosi 4,55 – w związku z powyższym brak spełnienia wymogu dla 
równoważności urządzenia; 

 moc akustyczna dla punktu 0 C/35 – max 45 db, natomiast wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie Zamawiającego podaje wskaźnik hałasu 51 db – w związku z powyższym brak 
spełnienia wymogu dla równoważności urządzenia. 

 
 

3. Wykluczono: nie wykluczono żadnego Wykonawcy 

4. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 zawrze umowę w sprawie zamówienia 
publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty.  

 
 

 
Wójt Gminy 

 /-/ Zdzisław Kostrzewa 
 


