
Centrum Kształcenia Zawodowego Racibórz, 25.10.2019r.

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”

w Raciborzu

ul. Zamkowa 1

47-400 Racibórz

Nr CKZiU2.26.11.19

INFORMACJA 
O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na:

DOSTAWĘ DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU

w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU
nr 2 „Mechanik” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, priorytet IX –

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb
lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT

Subregionu Zachodniego.

CZĘŚĆ 2 – URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE, ELEKTROMECHANICZNE 
I ELEKTROTECHNICZNE W PRACOWNI MECHATRONICZNEJ

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2019r.,  poz.  1843)  Zamawiający  zawiadamia  o  odrzuceniu  oferty  oraz
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

1. ODRZUCENIE OFERTY

I. W przedmiotowym postępowaniu odrzucona zostaje oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę Micro-
Scan Mariusz Kozioł, ul. Siedlecka 16/24 lok 150, 03-768 Warszawa.

Odrzucenie oferty następuje na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy tj. jej treść nie odpowiada
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podczas badania ofert złożonych w w/w postępowaniu komisja przetargowa powzięła wątpliwości dot.
złożonej przez Wykonawcę oferty w zakresie zgodności zaproponowanego do dostarczenia sprzętu tj.
poz. 6 – Sterownik PLC wraz z przewodami i oprogramowaniem – 6 sztuk ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia. W związku z tym na podstawie art. 87 ust. 1 w/w ustawy, w dniu 17.10.2019r.
wezwano  Wykonawcę  do  wyjaśnienia  treści  złożonej  oferty,  m.in.  przedstawienia  szczegółowej
specyfikacji parametrów technicznych zaproponowanego do dostarczenia wyposażenia tj. Siemens/
LOGO! 8 12/24 RCE do dnia 21.10.2019r.

Wezwany Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie, w tym broszurę informacyjną oraz
podręcznik użytkownika zawierający wszystkie parametry techniczne sterownika Siemens LOGO!.
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Zgodnie z art.  87 ust.  1 ustawy Pzp  „W toku badania i  oceny ofert  zamawiający może żądać od
wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert.  Niedopuszczalne  jest  prowadzenie
między  zamawiającym  a  wykonawcą  negocjacji  dotyczących  złożonej  oferty  oraz  dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści.”

W  celu  potwierdzenia,  że  oferowane  wyposażenie  odpowiada  wymaganiom  określonym  przez
Zamawiającego zgodnie z wysłanym wezwaniem, Wykonawca był  zobowiązany do przedstawienia
szczegółowej  specyfikacji  parametrów  technicznych  oferowanego  sprzętu  -  Sterownik  PLC  wraz
z przewodami  i  oprogramowaniem,  z  której  jednoznacznie  wynika,  że  posiada  on  parametry  nie
gorsze od parametrów opisanych w SIWZ.

Zaoferowany  sprzęt  sterownik  PLC  nie  spełnia  wymagań  określonych  przez  Zamawiającego
w zakresie oferowanej minimalnej ilości wyjść, Wykonawca zaoferował Siemens/ LOGO! 8 12/24 RCE
– 4 wyjścia, który dopiero w zestawie z dodatkowym modułem DM 12/24R – 4 wyjścia będzie spełniał
wymagania  zawarte  w  SIWZ  tj.  minimum  8  wyjść  przekaźnikowych.  Ponadto  w  treści  oferty  tj.
załączniku nr 3 do SIWZ – zestawienie cen, Wykonawca zaoferował tylko produkt Siemens/ LOGO! 8
12/24 RCE,  o dodatkowym module rozszerzającym jego funkcjonalność Wykonawca poinformował
Zamawiającego dopiero w wyjaśnieniach.

Zgodnie z wyżej powołanym artykułem 89 ust. 1 ustawy Pzp złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia
nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty po upływie terminu składania ofert.

Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jednoznacznie
określił, że wymaga do dostarczenia 6 sztuk sterownika PLC wraz z przewodami i oprogramowaniem,
a nie zestawu sterownika z modułem, co wprost wskazuje na niezgodność z treścią SIWZ.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada
treści  SIWZ  z  zastrzeżeniem  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp.  Wykonawcy  chcąc  złożyć  ofertę
niepodlegającą odrzuceniu, muszą uwzględniać wymagania ustawy oraz wymagania Zamawiającego
określone w SIWZ.  Jeśli  treść oferty  będzie  niezgodna z treścią  SIWZ ofertę  należy odrzucić  na
podstawie 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (por. wyrok z dnia 24 listopada 2010r., sygn. akt KIO 2480/10).

Mając na uwadze powyższe, Wykonawca nie wykazał spełniania przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez Zamawiającego, w związku z czym oferta Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ.

II. W przedmiotowym postępowaniu odrzucona zostaje oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę  IMD
Dostawy Sp. z o.o., ul. Sokolnicza 5/2, 53-676 Wrocław.

Odrzucenie oferty następuje na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy tj. jej treść nie odpowiada
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podczas badania ofert złożonych w w/w postępowaniu komisja przetargowa powzięła wątpliwości dot.
złożonej przez Wykonawcę oferty w zakresie zgodności zaproponowanego do dostarczenia sprzętu tj.
poz. 6 – Sterownik PLC wraz z przewodami i oprogramowaniem – 6 sztuk ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia. W związku z tym na podstawie art. 87 ust. 1 w/w ustawy, w dniu 17.10.2019r.
wezwano  Wykonawcę  do  wyjaśnienia  treści  złożonej  oferty,  m.in.  przedstawienia  szczegółowej
specyfikacji  parametrów technicznych  zaproponowanego do dostarczenia  wyposażenia  tj.  Zestaw:
Siemens LOGO! 12/24 RCE 6ED1052-1MD00-0BA8, Siemens LOGO! DM8 12/24R 6ED1055-1MB00-
0BA2, Siemens LOGO! SOFT COMFORT do dnia 21.10.2019r.

Wezwany Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie, w tym szczegółową specyfikację
parametrów technicznych wyposażenia w postaci kart katalogowych sterownika z rozszerzeniem oraz
fragmentu z instrukcji oprogramowania:

- Siemens LOGO! 12/24RCE 6ED1052-1MD08-0BA0
- Siemens LOGO! DM8 12/24R 6ED1055-1MB00-0BA2
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- Siemens LOGO! SOFT Comfort.

Zgodnie z art.  87 ust.  1 ustawy Pzp  „W toku badania i  oceny ofert  zamawiający może żądać od
wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert.  Niedopuszczalne  jest  prowadzenie
między  zamawiającym  a  wykonawcą  negocjacji  dotyczących  złożonej  oferty  oraz  dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści.”

W  celu  potwierdzenia,  że  oferowane  wyposażenie  odpowiada  wymaganiom  określonym  przez
Zamawiającego zgodnie z wysłanym wezwaniem, Wykonawca był  zobowiązany do przedstawienia
szczegółowej  specyfikacji  parametrów  technicznych  oferowanego  sprzętu  -  Sterownik  PLC  wraz
z przewodami  i  oprogramowaniem,  z  której  jednoznacznie  wynika,  że  posiada  on  parametry  nie
gorsze od parametrów opisanych w SIWZ.

Przedstawiona przez Wykonawcę specyfikacja parametrów technicznych urządzenia Siemens LOGO!
12/24RCE 6ED1052-1MD08-0BA0 nie  pozwala  Zamawiającemu na weryfikację  zaproponowanego
przez Wykonawcę w ofercie urządzenia  Siemens LOGO! 12/24 RCE 6ED1052-1MD00-0BA8, gdyż
dotyczy innego modelu sterownika. Informacje podane przez Wykonawcę stanowią treść oferty, która
stanowi  jeden  z  rodzajów oświadczenia  woli  prowadzący  do  zawarcia  umowy.  Jednocześnie  jak
wynika z art. 66 § 1 ustawy Kodeks cywilny oferta złożonej drugiej stronie winna zawierać (określać)
istotne postanowienia umowy. Zagadnienie obejmujące kwestię, jakie elementy składają się na ofertę
było również przedmiotem wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 marca 2009r. (sygn. akt KIO/
UZP  267/08),  w  którego  uzasadnieniu  Izba  wskazała,  że  „Elementem  oferty  są  też  dokumenty
przedstawione  przez  wykonawcę,  potwierdzające  spełnienie  wymagań  wynikających  z  SIWZ”,  a
obowiązkiem Wykonawcy jest zaoferowanie przedmiotu zamówienia odpowiadającego oczekiwaniom
Zamawiającego wyartykułowanym w SIWZ.

Ponadto oferowany sprzęt sterownik PLC nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego
w zakresie oferowanej minimalnej ilości wyjść, Wykonawca zaoferował Siemens LOGO! 12/24 RCE
6ED1052-1MD00-0BA8 – 4 wyjścia, który dopiero w zestawie z dodatkowym zaoferowanym modułem
Siemens LOGO! DM8 12/24R 6ED1055-1MB00-0BA2 – 4 wyjścia będzie spełniał wymagania zawarte
w SIWZ tj. minimum 8 wyjść przekaźnikowych. 

Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jednoznacznie
określił, że wymaga do dostarczenia 6 sztuk sterownika PLC wraz z przewodami i oprogramowaniem,
a nie zestawu sterownika z modułem, co wprost wskazuje na niezgodność z treścią SIWZ.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada
treści  SIWZ  z  zastrzeżeniem  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp.  Wykonawcy  chcąc  złożyć  ofertę
niepodlegającą odrzuceniu, muszą uwzględniać wymagania ustawy oraz wymagania Zamawiającego
określone w SIWZ.  Jeśli  treść oferty  będzie  niezgodna z treścią  SIWZ ofertę  należy odrzucić  na
podstawie 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (por. wyrok z dnia 24 listopada 2010r., sygn. akt KIO 2480/10).

Mając na uwadze powyższe, Wykonawca nie wykazał spełniania przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez Zamawiającego, w związku z czym oferta Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ.

2. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz.  U. z 2019r.,  poz.  1843) Zamawiający informuje,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na  w/w  dostawę,  jako  najkorzystniejsza  została
wybrana oferta złożona przez:
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ZAMTECH ZBIGNIEW SOKOLIK

ul. Mariańska 116, 47-400 Racibórz

Cena oferty 55 613,69 zł brutto

Gwarancja 60 miesięcy

Termin realizacji do 10 dni

Uzasadnienie wyboru:  Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i  nie podlega wykluczeniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny na podstawie kryteriów ustalonych w SIWZ uzyskała 100 pkt.

KRYTERIA WYBORU (OCENY) OFERTY I ICH ZNACZENIE (w%)

CENA 60%

GWARANCJA 20%

TERMIN REALIZACJI 20%

W  przedmiotowym  postępowaniu  w  wymaganym  terminie  tj.  do  dnia  08.10.2019r.  godz.  11:00
wpłynęły 3 oferty od następujących Wykonawców:

Nr
oferty Nazwa firmy i adres

Punktacja
przyznana
w kryterium 

CENA

Punktacja
przyznana
w kryterium 

GWARANCJA

Punktacja
przyznana
w kryterium 

TERMIN
REALIZACJI

Łączna
punktacja
przyznana

ofercie

1
Micro-Scan Mariusz Kozioł
ul. Siedlecka 16/24 lok 150
03-768 Warszawa

OFERTA ODRZUCONA

2
IMD Dostawy Sp. z o.o.
ul. Sokolnicza 5/2
53-676 Wrocław

OFERTA ODRZUCONA

3
ZAMTECH Zbigniew Sokolik
ul. Mariańska 116
47-400 Racibórz

60 pkt 20 pkt 20 pkt 100 pkt

dr Sławomir Janowski 
DYREKTOR
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