
 

  INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH  
 

 

NO/179/2014         Puławy, 14.01.2014 r. 

 

OGŁOSZENIE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Informacja dotycząca uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy 

w sprawie zamówienia publicznego w części 22 zamówienia 

 
Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. 

U. z 2013 r. poz. 907) – zwana dalej ustawą Pzp,  w związku z toczącym się postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego Dostawa surowców chemicznych do produkcji nawozów, 

Nr sprawy INS/NO-72/2013, Zamawiający – Instytut Nawozów Sztucznych informuje, że dnia 

13.01.2014 r., wpłynęło do Zamawiającego pismo od Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza w części 22 zamówienia (wersenian  dwusodowy x 2 H2O) – firmy „Standard” 

Sp. z o.o., ul. K. Olszewskiego 10, 20-481 Lublin, które zawiera oświadczenie, że Wykonawca nie 

będzie mógł zrealizować dostawy surowca po zaproponowanej w ofercie cenie, w związku z czym nie 

jest w stanie podpisać umowy w tej części zamówienia. 

W związku z zaistnieniem powyższych okoliczności, zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający 

informuje, że wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, następną w kolejności po 

ofercie Wykonawcy, który uchylił się od zawarcia umowy, bez przeprowadzenia ponownego badania i 

oceny, tj. ofertę Wykonawcy „Brenntag Polska” Sp. z o.o.; ul. J. Bema 21; 47-224 Kędzierzyn-Koźle 

 

Porównanie oceny złożonych ofert w części 22 zamówienia 

1. „Brenntag Polska” Sp. z o.o.; ul. J. Bema 21; 47-224 Kędzierzyn-Koźle   – 100 pkt. 

2. „Chemical Solutions” Sp. z o.o., ul. Wyspiańskiego 8/27; 56-120 Brzeg Dolny – 93,75 pkt. 

3. „Centro-Chem” Jarosław Kuczyński, Turka 141B, 20-258 Lublin     – 73,61 pkt. 

 

Unieważnienie czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty  

w części 3 zamówienia 

 

Zamawiający – Instytut Nawozów Sztucznych, na podstawie art. 181 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, uznał 

zasadność przekazanej dnia 14.01.2014 r., przez Wykonawcę informacji i ponownie powtórzył 

czynność badania ofert. 

W dniu 10.01.2014 r., Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu 

Dostawa surowców chemicznych do produkcji nawozów (w części 3 zamówienia Chlorek cynku 

bezwodny). 



 

 

 

Oferta Wykonawcy „Brenntag Polska” Sp. z o.o.; ul. J. Bema 21; 47-224 Kędzierzyn-Koźle, została 

odrzucona w ww. części zamówienia z powodu niezgodności ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia. W ocenie Zamawiającego Wykonawca złożył ofertę na część 3 zamówienia sprzed zmiany 

SIWZ (zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy, w którym widniała nazwa surowca „Chlorek 

cynku x 7 H2O” zamiast „Chlorek cynku bezwodny”).  

W swoim piśmie Wykonawca podnosi, że złożył ofertę zgodnie z obowiązującymi zapisami SIWZ, co 

potwierdza Karta Charakterystyki Surowca, która to Karta nie była wymagana na etapie składania 

ofert lecz pomimo to Wykonawca załączył ją do oferty oraz, że Zamawiający nie zakwalifikował 

niezgodności w ofercie (w 3 części zamówienia) jako omyłki dającej się poprawić na podst. art. 87 ust. 

2 pkt. 3 ustawy Pzp. 

Zamawiający oświadcza, że po przeanalizowaniu Karty Charakterystyki chlorku cynku bezwodnego 

(część 3 zamówienia) Wykonawcy „Brenntag Polska” Sp. z o.o. – przedmiot zamówienia jest zgodny z 

wymaganiami SIWZ i w związku z powyższym powtarza czynność oceny i badania ofert w części 3 

zamówienia oraz poprawia omyłkę Wykonawcy, jako polegającą na niezgodności oferty ze  

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującą  istotnych zmian w treści oferty.  

 

Porównanie oceny złożonych ofert w części 3 zamówienia 

1. „Brenntag Polska” Sp. z o.o.; ul. J. Bema 21; 47-224 Kędzierzyn-Koźle   – 100 pkt. 

2. „ANEVA” Klejnowski Mariusz; ul. Marcinkowskiego 121; 88-100 Inowrocław  – 88,46 pkt. 

3. „Centro-Chem” Jarosław Kuczyński, Turka 141B, 20-258 Lublin    – 75,65 pkt. 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4) Zamawiający informuje, że umowy w sprawie zamówienia 

publicznego mogą być zawarte w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

 

Środki ochrony prawnej 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp, dział VI „Środki 

ochrony prawnej”.  

 
Otrzymują 
1. Wykonawcy 
2. Strona internetowa INS  
3. a/a. 

 

 


