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Rudnik nad Sanem, dnia 16.09.2022 r. 

ZPF.271.23.19.2022 

– do Wykonawców, którzy złożyli oferty – 
 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, 

kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad 

Sanem”. 
 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

I ODRZUCENIU OFERTY 
w zakresie części 2 zamówienia 

 

 

 

Zamawiający: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad 

Sanem, działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „ustawa 

Pzp” informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, że dokonano 

wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części 2 zamówienia: „Dostawa i montaż 

kotłów na biomasę na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”. 
 

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w 17 SWZ została oferta  

Nr 4 złożona przez Wykonawcę: ZPH Krzaczek Sp. z o.o., Klikawa, ul. Leśna 5, 24-100 

Puławy z ceną ofertową: 470 426,40 zł brutto oraz sprawnością kotła zgodną z normą 

PN-EN 303-5:2012 lub równoważną dla 5 klasy: pow. 91 %. 
 

Uzasadnione wyboru najkorzystniejszej oferty: 
 

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na 

podstawie art. 226 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca spełnił warunki udziału opisane w 

 rozdziale 6, pkt. 6.1.4 SWZ oraz jego oferta przedstawia najniższą cenę  

i inne kryteria określone w rozdziale 17 SWZ. 
 

Ponadto, działając w oparciu o art. 253 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający 

informuje: 

1) o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację: 
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Nr 

Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub 

miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo 

miejsca zamieszkania Wykonawców 

Liczba 

punktów 

w kryterium 

„Cena” 

Liczba punktów 

w kryterium „Sprawność kotła 

zgodną z normą PN-EN 303-5:2012 

lub równoważną dla 5 klasy” 

Łączna   

punktacja 

przyznana 

ofercie 

1 

Konsorcjum: 
 Lider: „NIKMAR” Ekologiczne Systemy Grzewcze  
Zakład Handlowo - Usługowy Nikanowicz Marian  

ul. Ochotników Węgierskich 19 
23-300 Janów Lubelski 

Partner 1 – firma GREŃ Sp. J 
ul. Górnośląska 5, 43-200 Pszczyna 

Partner 2 – firma USŁUGI INSTALACJI GRZEWCZYCH I 
GAZOWYCH Zygmunt Habza 

ul. Fiołkowa 42, 23-300 Janów Lubelski 
Partner 3 – firma HYDRO-FACH Krzysztof Ćwikła 

37-303 Kuryłówka 471 

Nie podlega ocenie – oferta odrzucona 

2 ASH Remigiusz Skowroński  
ul. Słowackiego 20a, 07-417 Ostrołęka 

47,07 pkt 40,00 pkt 87,07 pkt 

3 Ekologika Sp. z o.o.  
ul. Polna 6, 21-560 Rzeczyca 

34,63 pkt 40,00 pkt 74,63 pkt 

4 ZPH Krzaczek Sp. z o.o. 
Klikawa, ul. Leśna 5, 24-100 Puławy    

60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt 

5 
Ergo Ekologia Sp. z o.o.  

ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7/17 
02-495 Warszawa 

57,91 pkt 40,00 pkt 97,91 pkt 

 

2) o ofertach odrzuconych:  
 

Oferta Nr 1 złożona przez Konsorcjum: Lider: „NIKMAR” Ekologiczne Systemy 

Grzewcze Zakład Handlowo - Usługowy Nikanowicz Marian, ul. Ochotników 

Węgierskich 19, 23-300 Janów Lubelski, Partner 1 – firma GREŃ Sp. J, ul. 

Górnośląska 5, 43-200 Pszczyna, Partner 2 – firma USŁUGI INSTALACJI 

GRZEWCZYCH I GAZOWYCH Zygmunt Habza, ul. Fiołkowa 42, 23-300 Janów 

Lubelski, Partner 3 – firma HYDRO-FACH Krzysztof Ćwikła, 37-303 Kuryłówka 

471 zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp. 
 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty. 
 

Zgodnie z pkt. 4.8, lit. b), tiret pierwszy SWZ Wykonawca, w ramach przedmiotowych 

środków dowodowych, był zobowiązany złożyć wraz z ofertą kartę katalogową 

oferowanych kotłów na biomasę podpisaną przez producenta lub podmiot 

uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku 

polskim obejmującą informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia 

parametrów zawartych w załączniku Nr 10 do SWZ – „Minimalne parametry urządzeń 

do potwierdzenia kartami katalogowymi”, zgodnie z pkt. 5 (dla kotłów na biomasę) oraz 

potwierdzające, wartości przyjęte w kryteriach oceny ofert w pkt 17.9 SWZ. 
 

Zgodnie z treścią Załącznika Nr 10 do SWZ, pkt. 5, oferowane kotły powinny posiadać 

dopuszczalne ciśnienie pracy do 2 bar. 
 

Z karty katalogowej dostarczonej przez Wykonawcę bezsprzecznie wynikało,  

że zaoferowane kotły (GREŃ typ EG-PELLET MINI F3 10 10 kW, GREŃ typ EG-PELLET 

MINI F3 15 15 kW, GREŃ typ EG-PELLET MINI F3 20 20 kW i GREŃ typ EG-PELLET 
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MINI F3 25 25 kW posiadają ciśnienie pracy 2,5 bar, a więc oferowane kotły nie 

spełniają minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego. 
 

Zamawiający wskazuje, że Wykonawca nie jest uprawniony do zmiany treści kart 

katalogowych oferowanych kotłów na biomasę przez ich poprawienie, więc wezwanie 

z art. 107 ustawy Pzp nie znajduje zastosowania. Zgodnie z treścią art. 107 ust. 2 

ustawy Pzp, czynności jakich można dokonać, gdy złożone przedmiotowe środki 

dowodowe są nieprawidłowe ograniczają się do uzupełnienia lub wyjaśnienia ich 

treści. Uzupełnienie, dotyczy wprowadzenia w dokumencie danych, których w ogóle 

pierwotnie w nim nie było. Wyjaśnienie zaś, służy doprecyzowaniu treści dokumentu 

bez zmiany jego treści. 

Powyższe potwierdza również stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych, 

wyrażone w wydanym przez Urząd komentarzu do ustawy Prawo zamówień 

publicznych (red. H. Nowak i M. Winiarz; ISBN: 978-83-88686-78-8), zgodnie z 

którym art. 107 Pzp nie upoważnia Zamawiającego do wezwania  

o poprawienie złożonego dokumentu, jeśli budzi on jego wątpliwości lub nie 

potwierdza, że dostawy, usługi lub roboty budowlane oferowane przez 

Wykonawcę spełniają wymogi Zamawiającego. 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający stwierdza, że oferta Wykonawcy 

podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, gdyż jest ona 

niezgodna z warunkami zamówienia. 

 
W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie. 

 

 

 

 

......................................................... 
(podpis kierownika Zamawiającego 

lub osoby upoważnionej) 
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