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Znak sprawy: 4/PN/2020 

DO WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POST ĘPOWANIU 

NR 4/PN/2020 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZAMÓWIENIA 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie 
Regulaminu Udzielania Zamówie ń  Sektorowych w Przedsi ębiorstwie Wodoci ągów i 
Kanalizacji STAR-WlK Sp. z o.o., pn.: „,Dostawa i montaż  urządze ń  do stacji zag ęszczania 
osadu na terenie Miejskiej Oczyszczalni Scieków w Starogardzie Gda ńskim" 

Dzia łając na podstawie §59 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówie ń  Sektorowych w 
Przedsiębiorstwie Wodoci ągów i Kanalizacji STAR-WlK Sp. z o.o. Zamawiaj ący zawiadamia, 
że dokona ł  wyboru najkorzystniejszej oferty dla w/w zamówienia. 

Najkorzystniejszą  ofertę  złożył : 

EQUIMO Wojciech Łączkowski 

Zapłocie 2, 62-001 Chludowo 

Cena oferty: I 591 841,40 z ł  brutto 

Wykonawca spe łnia warunki udzia łu w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu a oferta 

uzyska ła najwyższą  ilość  punktów. 

W niniejszym postępowaniu zosta ły złożone cztery oferty. Żaden z Wykonawców nie zosta ł  

wykluczony z postępowania. 

Odrzucono oferty złożone przez: 

1. Mor ln żyniering sp. z o.o., Al. Krakowska 34A, 05-090 Janki 

Podstawa z Regulaminu Udzielania Zamówie ń : §56 ust. 1 pkt. 2) 

Uzasadnienie faktyczne:  Wykonawca z łoży ł  ofertę  co do treści niezgodn ą  z zapisami 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiaj ący w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia będ ącym częś ci ą  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

szczegó łowo wyspecyfikowa ł  wymagania dotyczące urządzeń  oferowanych przez 

Wykonawców. I tak, dla wirówki Zamawiaj ący wymaga ł  wykonania bębna wirówki z 

odlewów od ś rodkowych ze stali nierdzewnej 1.4570-131. Na wniosek jednego z 

oferentów, z łożony w trakcie postępowania w dniu 21 .08.2020 r. Zamawiaj ący dopu ści ł  

jeszcze dwa gatunki stali, z jakich mo że zostać  wykonany bęben wirówI 

1.4401. Wykonawca w swojej ofercie, w Za łączniku nr 4a Karty urz ąd 

dotyczącej wirówki, w punkcie Materia ł  wykonania bębna [rodzaj stali 
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Duplex. Ponieważ  jest to rodzaj stali, w którego zakresie mie ści się  kilka gatunków stali, 

Zamawiaj ący w pi śmie nr 55869/09/2020 z dnia 11 .09.2020 r. zwróci ł  się  do wykonawcy 

z prośbą  o wyja śnienie tre ści złożonej oferty w zakresie podania gatunku stali, z jakiego 

będzie wykonany bęben wirówki. W odpowiedzi na to wezwanie Wykonawca w dniu 

18.09.2020 r. przes ła ł  wyjaśnienie, w którym zawar ł  informacj ę . „materia ł  bębna, stal 

austeniczna, odlew od ś rodkowy ze stali nierdzewnej (Lean Duplex) o oznaczeniu 1.4362 

(stal lepsza ni ż  w specyfikacji), wed ług PREN 28-29". Z wyja śnienia tego wynika, iż  

Wykonawca do oferty przyj ął  wirówkę , której bęben zostanie wykonany ze stali 1 .4362, 

a nie jak żąda ł  tego Zamawiaj ący, ze stali 1.4570-131, 1.4404 lub 1.4401. 

Tym samym wykonawca w ofercie zaproponowa ł  urządzenie niezgodne z treś cią  

zapisów SIWZ I jego oferta, jako niezgodna z tymi zapisami pod lega odrzuceniu. 

2. Konsorcjum Firm: Voltoria Consulting, ul. Warszawska 4/2, 09-402 P łock I 

Macrotec sp. z o.o., ul. M. Reja 3, 80-404 Gda ńsk 

Podstawa z Regulaminu Udzielania Zamówie ń : §56 ust. 1 pkt. 2) 

Uzasadnienie faktyczne:  Wykonawca złożył  ofertę  co do tre ści niezgodn ą  z zapisami 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiaj ący w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia b ędącym częś cią  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

szczegó łowo wyspecyfikowa ł  wymagania dotycz ące urządzeń  oferowanych przez 

Wykonawców. I tak, dla wirówki Zamawiaj ący wymaga ł : 

a. wykonania bębna wirówki z odlewów od ś rodkowych ze stali nierdzewnej 1.4570-131. 

Na wniosek jednego z oferentów, z łożony w trakcie postępowania w dniu 21 .08.2020 

r. Zamawiaj ący dopu ści ł  jeszcze dwa gatunki stali, z jakich mo że zosta ć  wykonany 

bęben wirówki: stali 1.4404 i 1.4401. Wykonawca w swojej ofercie, w Za łączniku nr 

4a Karty urządzeń ", dla Karty dotyczącej wirówki, w punkcie Materia ł  wykonania 

bębna [rodzaj stali]" wpisa ł: AISI 304. Jest to w nomenklaturze europejskiej stal 

oznaczona numerem 1.4301. Tak wi ęc bezpoś rednio z oferty wynika, i ż  Wykonawca 

do oferty przyj ął  wirówkę , której bęben zostanie wykonany ze stali 1 .4301, a nie jak 

żąda ł  tego Zamawiaj ący, ze stali 1.4570-131, 1.4404 lub 1.4401. 

b. dostarczenia wirówki z silnikami: dla b ębna o mocy znamionowej 18,5 kW oraz 

pomocniczym silnikiem wspomagaj ącym ś limak o mocy znamionowej 7,5 kW. 

Wykonawca w swojej ofercie, w Za łączniku nr 4a Karty urz ądze ń ", dla Karty 

dotyczącej wirówki, w punkcie 10 Inne" wpisa ł : jeden silnik elektryczny nap ędzaj ący 

bęben I ś limak poprzez przek ładnię  hydrauliczną ". 

Tym samym wykonawca w ofercie zaproponowa ł  urządzenie niezgodne z tre ścią  

zapisów SIWZ i jego oferta, jako niezgodna z tymi zapisami podlega odrzuceniu. 

Zamawiający przeprowadzi ł  badanie 1 ocenę  złożonych ofert na podstawie kryteriów: 



Kryterium cena oferty „C": 100% 

Streszczenie oceny ofert: 

Ilość  punktów w Ilość  punktów łącznie 
Nazwa i adres wykonawcy 

kryterium „C" 

EQUIMO Wojciech Łą czkowski 100,00 100,00 

Zap łocie 2, 62-001 Chludowo  

EKO-DBAJ Sp. z o.o. 92,12 92,12 

Cielcza,_  ul. _Gajówka _1,_63-200_Jarocin  

Jednocześnie Zamawiaj ący informuje, że na podstawie §61 ust. 1 oraz §74 ust. 2 Regulaminu 

umowa z Wykonawcą  na udzielenie zamówienia mo że zostać  zawarta po up ływie 5 dni od 

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
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