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        Szczecin 10.12.2019 r. 

AZ.2710.22. 2019.EF 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro na: Zakup narzędzi stolarskich ręcznych 
oraz wyposażenia warsztatu pozłotniczego stolarskiego i elektronarzędzi dla Działu Konserwacji 
Muzeum Narodowego w Szczecinie” realizowany w ramach Projektu współfinansowanego  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn.: Konserwatorskie Niebo 
– zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie. 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Działając w oparciu na art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. 
j. Dz.U z 2019, poz. 1843 - dalej ”PZP”) Muzeum Narodowe w Szczecinie informuje o wyborze 
najkorzystniejszej oferty w ww. postępowaniu. 

W niniejszym postępowaniu, na Zadanie nr 1 i na Zadanie nr 2 wpłynęły  2 oferty wg poniższego 
zestawienia: 

Zadanie nr 1 
 

 
W Zadaniu nr 1 Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę Krzysztofa 
Kotkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ZUH ELKOT Krzysztof Kotkowski, ul. 
25 czerwca 71, 26-600 Radom, która to oferta uzyskała maksymalną, łączną ilość punktów w przyjętych 
przez Zamawiającego w SIWZ kryteriach oceny ofert.   

Oferta na Zadanie nr 1 złożona przez Wykonawcę Pawła Wątrobę, prowadzącego działalność 
gospodarczą pod firmą IMD Paweł Wątroba, ul. Wojciecha Korfantego 11a/12, 59-400 Jawor została 
odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7a) PZP.   

 
 
 

L. p. Nazwa i adres Wykonawcy Cena 
oferty 
brutto 

termin wykonania 
zamówienia 

Okres gwarancji 
( w miesiącach) 

Łącznie pkt 

 waga 60% 10% 30%  
1.  ZUH ELKOT Krzysztof Kotkowski 

ul. 25 czerwca 71, 26-600 Radom 
44 912,81 
50,76 pkt 

2 tygodnie 
10 pkt 

37 miesięcy 
30 pkt 

90,76 

2.  IMD Paweł Wątroba  
ul. Wojciecha Korfantego 11a/12, 
59-400 Jawor 

37 999,62 
60 pkt 

6 tygodni 
3,33 pkt 

36 miesięcy 
15 pkt 

78,33 

oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7a) ustawy 
PZP 
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Zadanie nr 2  
 

 

W Zadaniu nr 2 Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę Krzysztofa 
Kotkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ZUH ELKOT Krzysztof Kotkowski, ul. 
25 czerwca 71, 26-600 Radom, która to oferta uzyskała maksymalną, łączną ilość punktów w przyjętych 
przez Zamawiającego w SIWZ kryteriach oceny ofert.   

Oferta na Zadanie nr 2 złożona przez Wykonawcę Pawła Wątrobę, prowadzącego działalność 
gospodarczą pod firmą IMD Paweł Wątroba, ul. Wojciecha Korfantego 11a/12, 59-400 Jawor została 
odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 PZP.   

 

Uzasadnienie odrzucenia ofert 

Zamawiający, działając na podstawie art. 85 ust. 2 PZP, zwrócił się pismem z dnia 28.11.2019 do 
Wykonawcy Pawła Wątroby o przedłużenie terminu związania ofertą, złożoną przez niego na 
Zajadanie nr 1, o dalsze 30 dni, tj., do dnia 06.01.2020r. W odpowiedzi Zamawiający otrzymał 
odpowiedź, że Wykonawca Paweł Wątroba nie  wyraża zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a) PZP, zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wykonawca nie wyraził 
zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.  

Z uwagi na odmowę wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w odpowiedzi na 
wniosek Zamawiającego wystosowany na podstawie art. 85 ust. 2 PZP, Zamawiający był zobligowany 
do odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę Pawła Wątrobę na Zadanie nr 1 na podstawie art. 89 
ust. 1 pkt 7a PZP oferta podlega odrzuceniu. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający powziął wątpliwości co do zgodności z SIWZ dla ww. 
postępowania oferty złożonej przez Wykonawcę Pawła Wątrobę na Zadanie nr 2.  

Z uwagi na powyższe, Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o pisemne wyjaśnienie, czy oferowana  
w pozycji 1, Zadania Nr 2 - piła stołowa jest wyposażona w układ łagodnego rozruchu, wymagany przez 
Zamawiającego w SIWZ. W odpowiedzi Wykonawca Paweł Wątroba pisemnie oświadczył, że piła 
stołowa nie jest wyposażona w układ łagodnego rozruchu, a tym samym potwierdził, że złożona przez 
niego oferta nie jest zgodna z wymaganiami w SIWZ , wobec czego oferta ta podlega odrzuceniu na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP. 

 
 

                                                             ……………………………………………………. 

                                                                                 Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie  

                                                            Lech Karwowski 

L. p. Nazwa i adres Wykonawcy Cena 
oferty 
brutto 

termin wykonania 
zamówienia 

Okres gwarancji 
 

Łącznie pkt 

1.  ZUH ELKOT Krzysztof Kotkowski 
ul. 25 czerwca 71, 26-600 Radom 

53 973,63 
44,47 pkt 

2 tygodnie 
10 pkt 

37 miesięcy 
30 pkt 

84,47 

2.  IMD Paweł Wątroba  
ul. Wojciecha Korfantego 11a/12, 
59-400 Jawor 

39 999,60 
60 pkt 

4 tygodnie 
5 pkt 

36 miesięcy 
15 pkt 

80,00 

oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 
PZP. 


