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Warszawa, dn. 12-02-2015 r. 

  

 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn.: „Sukcesywne dostawy artykułów higienicznych”, nr sprawy: ZP-2/2015/DA 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,  

WYKLUCZONYCH WYKONAWCACH ORAZ OFERTACH ODRZUCONYCH 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”, informuje, iż 

w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę: 

FLESZ Sp. z o. o. 

ul. Cieślewskich 25F 

03-017 Warszawa 

z ceną oferty 43 327,40 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta wyżej wymienionego Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy 

Pzp, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

w rozdziale 18., tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu. 

Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów (100,00), obliczonych zgodnie ze wzorem opisanym w rozdziale 

18. SIWZ. 

W ofercie złożonej przez firmę FLESZ Sp. z o. o., w poz. 2 Formularza asortymentowo-cenowego: Ręcznik 

papierowy do dozowania Tork Matic® - ekstra długi ręcznik w roli Universal biały - artykuł nr 290059,  

EAN 7322540661835 (opakowanie 6 szt.) zaproponowano rozwiązanie równoważne, tj. Ręcznik Auto 1w 

21/19/280 celuloza/38.  

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp oraz pkt. 4.12 SIWZ, Wykonawca który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

W związku z powyższym, dla potwierdzenia wymagań określonych przez Zamawiającego i sprawdzenia 

kompatybilności oferowanego rozwiązania równoważnego z systemem ręczników w roli H1 firmy Tork, 

wezwano w/w Wykonawcę, pismem w dn. 30.01.2015, do dostarczenia Zamawiającemu 1 rolki oferowanego 

Ręcznika Auto 1w 21/19/280 celuloza/38. 

Ponadto, w w/w piśmie, Zamawiający zażądał wyjaśnień, czy zastosowanie w/w rozwiązania równoważnego 

ręcznika w roli do dozownika Tork system H1 powoduje utratę gwarancji na dozowniki, zgodnie z polityką SCA 

Tork, oraz czy  w takim przypadku Zamawiającemu przysługuje bezpłatna wymiana uszkodzonego dozownika, 

tak jak w przypadku oryginalnych papierów toaletowych i mydła. 
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W dniu 04.02.2015 firma Flesz Sp. z o. o., w odpowiedzi na wysłane wezwanie, dostarczyła próbkę w postaci 

jednej roli oferowanego ręcznika papierowego oraz oświadczenie o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za 

zaoferowany ręcznik w roli. W dostarczonym oświadczeniu firma Flesz Sp. z o. o. potwierdziła informację o 

utracie gwarancji na dozowniki ręczników w przypadku stosowania zamienników, zgodnie z polityką firmy SCA 

Tork, ale zobowiązała się w okresie gwarancji do bezpłatnej wymiany uszkodzonych dozowników na nowe. 

Po porównaniu oferowanego zamiennika ręcznika z oryginałem, jego przetestowaniu w praktyce, poprzez 

zamontowanie go w dozowniku w jednej z łazienek, Komisja Przetargowa i użytkownicy nie mieli do niego 

żadnych zastrzeżeń. 

W związku z powyższymi uznano zaoferowany zamiennik ręcznika w roli jako rozwiązanie „równoważne”, 

spełniające wymagania Zamawiającego.  

Wyniki streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, przedstawia poniższa tabela: 

Nr  

oferty 
Nazwa oferenta 

Cena oferty 

brutto  

w zł 

Kryterium 

wyboru 
Punktacja Ocena 

1. 

TESORA Marzena Paczyńska 

ul. Cieszyńska 367/201 

43-300 Bielsko-Biała 

62 170,20 

Cena 

100 % 

69,69 Oferta ważna 

2. 

ADMOR Jerzy Moryto PH 

ul. Wierzbicka 58 m. 1 

26-600 Radom 

50 949,80 
(po poprawieniu 

oczywistych 

omyłek 

rachunkowych) 

85,04 Oferta ważna 

3 

FLESZ Sp. z. o. o. 

ul. Cieślewskich 25F 

03-017 Warszawa 

43 327,40 
(po poprawieniu 

oczywistych 

omyłek 

rachunkowych) 

100,00 Oferta ważna 

4. 

Debiut Plus E.T. Mrągowscy Sp.j. 

ul. Dowborczyków 26 

90-019 Łódź 

48 455,40 89,42 Oferta ważna 

5. 

Eco-space S.A. 

ul. Rzeczna 6 

03-794 Warszawa  

63 394,20 

nie 

podlega 

ocenie 

Wykonawca 

wykluczony,  

oferta odrzucona 

Do poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych i przesłanych Wykonawcom, których te poprawki 

dotyczyły, zawiadomień o takich poprawkach, nie wniesiono żadnych zastrzeżeń. 
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Wykonawcy wykluczeni: 

OFERTA nr 5.  

Eco-space S.A., ul. Rzeczna 6, 03-794 Warszawa 

Uzasadnienie faktyczne: 

W ofercie firmy Eco-space S.A., ul. Rzeczna 6, 03-794 Warszawa, Wykonawca nie złożył aktualnego odpisu 

z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, a także złożył 

nieaktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające niezaleganie 

z opłacaniem podatków, tj. wg stanu na dzień 25.07.2014 r. oraz nieaktualne zaświadczenie właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające 

niezaleganie z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, tj. wg stanu na dzień 06.06.2014 r. 

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 

ustawy Pzp, Zamawiający żądał m. in. załączenia do oferty: 

 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

 aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;  

zgodnych z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 

składane - Dz. U. z 2013 r. poz. 231).  

W/w zaświadczenia winny więc zostać wystawione nie wcześniej niż w dn. 27.10.2014 r.   

W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wezwał 

Wykonawcę -  firmę Eco-space S.A. do uzupełnienia dokumentów - złożenia wymaganych zaświadczeń oraz 

odpisu w terminie do dn. 11.02.2015 r.  

Treść złożonych na wezwanie Zamawiającego dokumentów miała jednoznacznie potwierdzać spełnianie 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 

składania ofert. 

W wyznaczonym terminie, tj. do dn. 11.02.2015 r., mimo, iż był to wystarczająco długi okres na 

załatwienie w/w odpisu i zaświadczeń, firma Eco-space S.A. nie dostarczyła żądanych dokumentów. 

W związku z powyższym Wykonawcę – firmę Eco-space S.A. wykluczono z postępowania, a jego ofertę 

odrzucono, nie dokonując jej oceny. 
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Uzasadnienie prawne: 

Jeśli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, nie wykazując tym 

samym spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie wykluczony z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 2 pkt. 4, a jego oferta zostanie odrzucona – art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu, o którym mowa 

w art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp. Termin podpisania umowy ustala się na dzień 18-02-2015 r. 

 

Otrzymują: 
1. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę 
2. Strona internetowa Zamawiającego www.ibprs.pl 
3. Tablica ogłoszeń przy sekretariacie 
4. a/a  
  
  
 
 

http://www.ibprs.pl/

