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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego ZP/PN/7/2020 na Usługę wykonania i montażu
mebli projektowanych indywidualnie wraz z dostawą i montażem mebli katalogowych dla
Filii nr 44 Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku
Do wykonawców według załącznika adresowego i zainteresowanych
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity:
Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej uPzp Zamawiający tj. Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku przy Targu Rakowym 5/6 informuje, że w
postępowaniu o zamówienie publiczne ZP/PN/7/2020 na Usługę wykonania i montażu mebli projektowanych
indywidualnie wraz z dostawą i montażem mebli katalogowych dla Filii nr 44 Wojewódzkiej i Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Gdańsku, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma BENER Michał Benka z siedzibą w Gdańsku (kod: 80-215) przy ul. Wileńskiej 59B/15. W
postępowaniu złożono pięć ofert. W postępowaniu odrzucono jedną ofertę. Oferty zostały ocenione w następujący
sposób:
1. Tronus Polska sp. z o.o., 01-237 Warszawa, ul. Ordona 2A, cena – 267.315,90 PLN – 52,79 pkt, gwarancja
– 36 miesięcy 40 pkt, łącznie 92,79 pkt.
2. Piasecki Andrzej, 62-081 Chyby, ul. Migdałowa 8, cena – 296.364,81 PLN – 47,61 pkt, gwarancja – 36
miesięcy – 40 pkt, łącznie 87,61 pkt.
3. WAJP s.c. Wieczorek & Jakóbczak , 80-297 Banino, ul. Lipowa 71, cena – 244.135,32 PLN – 57,80 pkt,
gwarancja – 36 miesięcy – 40 pkt, łącznie 97,80 pkt.
4. BENER Michał Benka, 80-215 Gdańsk, ul. Wileńska 59B/15, cena – 235.187,07 PLN – 60 pkt, gwarancja
– 36 miesięcy – 40 pkt, łącznie 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru
Oferta firmy BENER Michał Benkaa z siedzibą w Gdańsku spełnia wszystkie wymagania formalnoprawne, tj. jest są zgodne z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a jej treść odpowiada
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W/w firma złożyła ofertę o najniższej cenie w wysokości
235.187,07 PLN oraz długości okresu gwarancji wynoszącej 36 miesięcy, uzyskując w ocenie największą liczbę
punktów tj. 100,00 pkt.
Z postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.
W postępowaniu odrzucono jedną ofertę wykonawcy Z.P.H. LUMAR Jacek Ogórkiewicz z siedzibą w
Bydgoszczy przy ul. Wierzbowej 3. Podstawa prawna odrzucenia oferty: art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp (wadium nie
zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy).

Podstawa faktyczna odrzucenia oferty. Wykonawca nie wniósł wadium w wyznaczonym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia terminie tzn do godz. 10:00 dnia 07 lipca 2020 r.. Zgodnie z zapisem
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział XI „Wadium w wysokości 4.200,00 PLN (słownie
złotych: cztery tysiące dwieście 00/100) należy wnieść do dnia 07 lipca 2020 r. do godz. 10.00”. Zamawiający
kilkakrotnie sprawdzał czy kwota wadium wpłynęła na konto Zamawiającego. Ostatniego sprawdzenia stanu
konta Zamawiającego z wynikiem negatywnym dokonano 07 lipca 2020 r. o godz. 12:40 i nie stwierdzono wpłaty
kwoty 4.200 PLN (słownie: czterech tysięcy dwustu złotych) od wykonawcy Z.P.H. LUMAR Jacek Ogórkiewicz z
siedzibą w Bydgoszczy. Ponownego sprawdzenia stanu konta Zamawiającego dokonano w dniu 07 lipca 2020 r. o
godz. 13:49 Na koncie widniała już wpłata wadium od w/w wykonawcy.
Wykonawcy wnosząc wadium przetargowe w formie pieniężnej muszą przestrzegać zasady, zgodnie, z
którą terminem wniesienia wadium jest data dzienna i godzina zaksięgowania kwoty wadium na rachunku
zamawiającego a nie data i godzina zlecenia przez wykonawcę przelania kwoty wadium na wskazany przez
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia rachunek bankowy. Terminem, od którego
pieniądze te są w dyspozycji zamawiającego jest bezsprzecznie ich faktyczny wpływ na rachunek Zamawiającego,
co w przedmiotowej sprawie nastąpiło po wyznaczonej przez Zamawiającego godzinie składania ofert. W
konsekwencji wadium zostało wniesione po upływie terminu składania ofert a ofertę należy odrzucić Zgodnie ze
stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej w przypadku gdy wadium wnoszone w formie pieniężnej zostanie
zaksięgowane na rachunku zamawiającego po upływie terminu składania ofert za zgodną z przepisami ustawy Pzp
należy uznać decyzję o odrzuceniu oferty z powodu braku wniesienia wadium. Powyższe przykładowo potwierdza
wyrok KIO z dnia 19 grudnia 2017 r. sygn. akt. KIO 2584/17.
Złożenie dyspozycji przelewu określonej kwoty pieniężnej nie jest wystarczające do uznania wniesienia
wadium. Jego skuteczność następuje dopiero w przypadku uznania rachunku bankowego zamawiającego należną
kwotą wadium (uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z 1 lutego 2019 r., sygn. akt KIO/KD 8/19).
Wykonawca Z.P.H. LUMAR Jacek Ogórkiewicz z siedzibą w Bydgoszczy zawiadomieniem z dnia 08 lipca 2020 r.
został poinformowany o odrzuceniu oferty.
Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta na zasadach
określonych w art. 94 ust. 1 pkt 2) uPzp tzn. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Umowa zostanie zawarta w dniu 29 lipca 2020 r. o godz. 10 w siedzibie Zamawiającego pok. nr
307.

