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      Drawsko Pomorskie, dnia 11 maja 2010 rok 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

w przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą: 

„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 804 000,00 PLN na finansowanie 

działań związanych z realizacją projektu: „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”. 

Budowa lagun do hydrofitowego odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków  

w Drawsku Pomorskim wraz z instalacjami związanymi i Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej na Placu Gdańskim oraz w ul. Grunwaldzkiej w Drawsku Pomorskim” 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z 29stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.  

z o.o. w Drawsku Pomorskim zawiadamia, Ŝe w przedmiotowym postępowaniu została 

wybrana oferta nr 2, złoŜona przez: 

 

POWSZECHNĄ KASĘ OSZCZĘDNOŚCI 

BANK POLSKI S.A. 

REGIONALNY ODDZIAŁ KORPORACYJNY W SZCZECINIE  

CENTRUM KORPORACYJNE W KOSZALINIE 

ul. Mły ńska 20, 75-054 Koszalin 
 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu w trybie 

art. 89 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.  

Jedynym kryterium oceny ofert opisanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

była cena. Zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta 

została uznana jako oferta z najniŜszą ceną i otrzymała 100 punktów. 

Umowa zostanie zawarta, o ile, nie zajdzie przypadek określony w art. 183 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych, a przed upływem terminu związania z ofertą tj. 

najpóźniej do dnia 02.06.2010r. 
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ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych zawiadamia o odrzuceniu oferty i wykluczeniu poniŜszego 

wykonawcy: 

 

1. Bank Ochrony Środowiska S.A. Centrala Centrum Korporacyjne w Szczecinie, 

ul. Zwycięstwa 42, 75-021 Koszalin, 

 

gdyŜ oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny. Jednocześnie informujemy, Ŝe w/w Wykonawca 

dostarczył wraz z ofertą nieaktualne zaświadczenia i informacje w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu – niezgodnie z wymaganiami określonymi  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co dawało podstawę do wykluczenia 

wykonawcy. 

 

Uzasadnienie 

 

Cena podana w ofercie została obliczona nieprawidłowo. Wykonawca, bowiem w celu 

wyliczenia ceny oferty nie wziął pod uwagę terminów spłaty rat kapitałowych określonych  

w punkcie II 2d specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co spowodowało błędy  

w obliczeniu ceny i tym samym zaniŜenie ceny oferty. 

Poza tym Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia dołączył do swojej 

oferty: 

2. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, które zaświadcza stan na dzień 

08.01.2010r. natomiast zgodnie z punktem IV 4 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia Wykonawca winien przedłoŜyć zaświadczenie wystawione nie wcześniej 

niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

3. Informacje z Krajowego Rejestru Karnego wystawione dla członków organu 

zarządzającego dla Prezesa Zarządu Pana Klimczaka Mariusza, Wiceprezesa Zarządu 

Pana Grzebieluch Adama Zbigniewa, Wiceprezesa Zarządu Pana Telegi Krzysztofa 

Wojciecha, Wiceprezesa Zarządu Pana Serafińskiego Marka Kazimierza, Wiceprezesa 

Zarządu Pana Kolasińskiego Stanisława w zakresie dotyczącym informacji o osobie 

art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z adnotacją, Ŝe 

osoba NIE FIGURUJE dnia 20.10.2009r w kartotece karnej KRK, natomiast zgodnie  
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z punktem IV 6 Wykonawca winien przedłoŜyć informacje wystawione nie wcześniej 

niŜ 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 

4. Informacje z Krajowego Rejestru Karnego wystawione dla BANKU OCHRONY 

ŚRODOWISKA S.A. w Warszawie w zakresie informacji o podmiocie zbiorowym 

art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

z adnotacją, NIE FIGURUJE dnia 20.10.2009 w kartotece podmiotów zbiorowych 

KRK, natomiast zgodnie z punktem IV 7 specyfikacji Wykonawca winien przedłoŜyć 

informacje wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 

Zamawiający nie wezwał Wykonawcy do uzupełnienia oferty o aktualne zaświadczenia  

i informacje, poniewaŜ mimo ich złoŜenia oferta podlega odrzuceniu. 

Błędy w obliczeniu ceny oferty stanowią obligatoryjną i samodzielną przesłankę do 

odrzucenia oferty z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. Zm.).  

Art. 89 ust. 1 pkt 6 w/w ustawy stanowi: Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli zawiera błędy  

w obliczeniu ceny. 

Dodatkowe nieprawidłowości w zaświadczeniach i informacjach dotyczących braku podstaw 

do wykluczenia są okolicznościami wtórnymi dającymi podstawę do wykluczenia 

wykonawcy. 

Zamawiający nie wezwał Wykonawcy do uzupełnienia dokumentacji zgodnie z art. 26 ust. 3 

w/w ustawy, poniewaŜ oferta podlega odrzuceniu na podstawie z art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

 

Pouczenie: 

Ponadto Zamawiający informuje, Ŝe od rozstrzygnięcia postępowania przysługują 

Wykonawcom środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych. 

 

 

PREZES ZARZĄDU   
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim 

 
mgr inŜ. Piotr Matusiak  

 


