Ogłoszenie nr 133688-2013 z dnia 05.04.2013r.
Gorzów Wlkp., 29.04.2013r.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na bezgotówkowe tankowanie paliw (Nr sprawy:
ZP/1/2013/PL).
Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), TRANS-WOD-KAN Sp.
z o.o. Gorzowie Wlkp. informuje, że dnia 29.04.2013r. wybrano najkorzystniejszą ofertę
w przetargu nieograniczonym na: „bezgotówkowe tankowanie paliw (Nr sprawy: ZP/1/2013/PL)”.
1. W niniejszym postępowaniu wpłynęły 4 oferty złożone przez:
- Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ŻAR” Arkadiusz Saczewski ul. Sokołowska
159-165, 08-110 Siedlce, cena oferty 895 118,25 PLN
- Oferta nr 2
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, cena oferty
885 628,37 PLN
- Oferta nr 3
AUTO-BENZ Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa/ Niemcewicza 31, 66400 Gorzów Wlkp., cena oferty 860 728,67 PLN
- Oferta nr 4
Statoil Fuel & Retail Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa, cena oferty
880 952,52 PLN
2. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Numer
oferty

Cena oferty

Liczba pkt w kryterium
....... cena ...........

Razem

2

885 628,37 PLN

97,19

97,19

3

860 728,67 PLN

100

100

4

880 952,52 PLN

97,7

97, 7

3. Wybrano ofertę nr 2:
AUTO-BENZ Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa /
Korespondencyjny ul. Niemcewicza 31, 66-400 Gorzów Wlkp.
Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, ocena została
przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca zawarł
w swojej ofercie oraz złożonych wyjaśnieniach. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Oferta
otrzymała maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt.
4. Wykonawcy wykluczeni
Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko
i adres wykonawcy

Prawne i faktyczne uzasadnienie wykluczenia

1

Przedsiębiorstwo Handlowo –
Usługowe „ŻAR” Arkadiusz
Saczewski
ul. Sokołowska 159-165
08-110 Siedlce

na podstawie zapisów art. 24 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 24b ust 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr
113, poz. 759 z późniejszymi zmianami)
- Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu tj. nie
wykazał podstaw do niewykluczenia z postępowania (nie przedstawił listy podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej).
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Wykonawca, w załączniku nr 4 do oferty - oświadczeniu o przynależności wykonawcy
do grupy kapitałowej lub braku takiej przynależności, zobowiązany był usunąć
niepotrzebną treść, tj. oświadczyć, że nie należy do grupy kapitałowej / lub że należy
do grupy kapitałowej, czego nie uczynił. Zamawiający, na podstawie zapisów SIWZ
pkt 26. 3 IDW oraz art. 26 ust. 3 ustawy PZP, wezwał Wykonawcę do uzupełnienia
dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP,
tj. oświadczenia o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej lub braku takiej
przynależności. Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. do
23.04.2013r. do godz. 15:00 nie uzupełnił dokumentów potwierdzających brak
podstaw do wykluczenia z postępowania.

Z postępowania wykluczono 1 (jednego) Wykonawcę
5. Oferty odrzucone
Lp.

1

Firma (nazwa) lub nazwisko
i adres wykonawcy

Prawne i faktyczne uzasadnienie odrzucenia oferty

Przedsiębiorstwo Handlowo –
Usługowe „ŻAR” Arkadiusz
Saczewski
ul. Sokołowska 159-165
08-110 Siedlce

na podstawie zapisów SIWZ pkt 30. IDW oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr
113, poz. 759 z późniejszymi zmianami)
- oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia
- treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Wykonawca załączył do oferty warunki, które zostaną wprowadzone do umowy
przedstawione w Części II SIWZ nieuwzględniające zmian ich zapisów
wprowadzonych modyfikacją SIWZ z dnia 12.04.2013r. Na wezwanie Zamawiającego
w trybie art. 26 ust. 4 ustawy PZP nie złożył wyjaśnień czy zgodnie z oświadczeniem
złożonym w formularzu oferty, że akceptuję(emy) bez zastrzeżeń warunki, które
zostaną wprowadzone do umowy przedstawione w Części II SIWZ, akceptuje zapisy
warunków uwzględniające modyfikację z dnia 12.04.2013r., czy też akceptuje jedynie
warunki o treści sprzed modyfikacji.
Wykonawca jako dokument potwierdzający cenę detaliczną brutto 1 litra każdego
rodzaju oferowanego paliwa na dzień 05.04.2013r. o godz. 10:00, załączył
zestawienie cen które określa ceny z dnia 05.04.2013r. bez określenia wymaganej
godziny. Na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 4 ustawy PZP nie złożył
wyjaśnień czy w zestawieniu cen uwzględniono ceny obowiązujące na stacji paliw o
godz. 10:00.

Odrzucono 1 (jedną) ofertę.

6. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta na podstawie art. 94 ust. 1
pkt.
2
ustawy
Prawo
zamówień
publicznych
z
dnia
29
stycznia
2004r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Treść niniejszej informacji Zamawiający przesyła Wykonawcom, którzy złożyli oferty, zamieszcza
na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

