
 

 

Rumia, 29.05.2017 r. 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY 

 

dotyczy: znak sprawy Dot. ZSP.2-070.2.3-4-135-2017 

                                                                                                                                                                  

 

  Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita  Roszczynialskiego                              

w Rumi informuje, że w wyniku  postępowania przetargowego na podstawie art.39 Prawo 

zamówień publicznych na „Rozbudowa  Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi                        

o  kompleks  pięciu   pracowni  zawodowych wraz z  łącznikiem” w ramach przedsięwzięcia 

strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej  

potrzeby subregionalnych  i regionalnego rynku pracy zgodnie z art. 91 ust.1 dokonała wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

 
W postępowaniu przetargowym brało udział  2 wykonawców, zgodnie  z  zamieszczonym 

poniżej zestawieniem: 

 

NR  

OFERTY 
FIRMA 

LICZBA UZYSKANYCH 

PUNKTÓW 

UWAGI 

1. 

Przedsiębiorstwo VOLFRAM 

Mokrzycki, Podgórski  

Spółka Jawna 

84-103 Łebcz 

ul. Swarzewska 16 

100 pkt 

Oferta 

najkorzystniejsza 

2. 

PHU FRONTEX 

Tomasz Dyczyj 

84-200 Wejherowo 

os. Kaszubskie 19/89 
 

 

Oferta odrzucona 

 

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono zwycięską ofertę wg kryterium 

„cena” oraz „gwarancja” – największą ilość punktów uzyskała oferta nr 1 zgodnie z powyższą 

tabelą, tj. Przedsiębiorstwo VOLFRAM Mokrzycki, Podgórski Spółka Jawna, 84-103 Łebcz,  

ul. Swarzewska 16 uzyskując maksymalną ilość punktów – 100. 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w SIWZ. Zgodnie z art.94 ust.1  

nastąpi podpisanie umowy. 

Oferta nr 2 Firmy PHU FRONTEX, Tomasz Dyczyj, 84-200 Wejherowo, os. Kaszubskie 

19/89 została odrzucona. 

 

Uzasadnienie prawne odrzucenia: 

Oferta nr 2 została odrzucona na podstawie art. 89 pkt 7b ustawy Prawo zamówień 

publicznych – „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: wadium nie zostało wniesione”, do czego 

wykonawca był zobowiązany na podstawie punktu 17.3. SIWZ. 

  

 



 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: 

    Wykonawca nie dopełnił obowiązku wniesienia wadium, ponieważ przed upływem                      

godz. 900 dnia 04.05.2017 r. Zamawiający nie odnotował wpływu przedmiotowych  środków 

pieniężnych  na swoim rachunku. Wykonawca wprawdzie dołączył do oferty dowód wykonania 

w dniu 03.05.2017 r. przelewu kwoty wadium dotyczącej  niniejszego postępowania, jednakże 

samo zlecenie przelewu kwoty wadium  przed upływem terminu składania ofert nie ma 

znaczenia dla dotrzymania wymogów związanych z terminem jego wniesienia - liczy się tu 

bowiem termin zarachowania środków na koncie zamawiającego. Potwierdza to między innymi  

Krajowa Izba Odwoławcza w wyartykułowanym  w wyroku z dnia 29.08.2012 r. (KIO 

1766/12), w którym czytamy m.in., że : „wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane ze 

skutecznością dostarczenia zamawiającemu wadium i konsekwencje jego ewentualnego braku 

przed terminem składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Posłużenie się przez ustawodawcę 

sformułowaniem wpłacać na rachunek jest równoznaczne z koniecznością zaksięgowania 

środków pieniężnych na wskazanym rachunku. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Dyrektor 

                                                                        Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi 

                                                                                mgr Halina Filińska 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: 

Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie 

infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – 

Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i 

regionalnego rynku pracy. 


