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Postępowanie nr 17/ZZ/AZLZ/2017            Warszawa, 26 maja 2017 r.                  

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 

Zamawiający, Instytut Lotnictwa, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych /Dz. U. 2015 r. poz. 2164, z późn. zm./ zwanej dalej Ustawą Pzp, 

informuje, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego na 

podstawie art. 39 Ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest 

modernizacja hydraulicznej instalacji rurowej wysokiego ciśnienia na halach W1 i W2 Instytutu 

Lotnictwa (sygnatura sprawy: 17/ZZ/AZLZ/2017): 

1) dokonuje odrzucenia oferty nr 3 Wykonawcy B&I Hydraulika Siłowa, Bogusławice 34, 

09-100 Płońsk na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, w związku z art. 78 § 1 KC; 

2) dokonuje wyboru jako najkorzystniejszej oferty nr 1 Wykonawcy Hydrauliczne Instalacje 

Kontrola Systemów Ilona Karolewska, ul. Zboińskiego 16/18, 87-620 Kikół. 

 

Ad.1 

Oferta nr 3 - B&I Hydraulika Siłowa, Bogusławice 34, 09-100 Płońsk 

 

Podstawa prawna 

art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, w związku z art. 78 § 1 KC 

 

Uzasadnienie prawne 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu 

na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. 

 

Uzasadnienie faktyczne  

Zgodnie z zapisami rozdziału XIV pkt 3 SIWZ „Oferta musi być podpisana przez osobę/y 

uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Ofertę i wszystkie załączone dokumenty powinny/a 

podpisać osoby/a uprawnione/a do reprezentowania Wykonawcy ujawnione/a w rejestrze lub 

ewidencji. Jeżeli ofertę i wszystkie załączone dokumenty podpisuje/ą osoba/y nieujawnione 

w rejestrze lub ewidencji, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby /tych osób, 

udzielone przez osobę/osoby ujawnione w rejestrze lub ewidencji. Z pełnomocnictwa powinno 

wynikać upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego lub do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego” oraz zgodnie z rozdziałem XIV pkt 7 SIWZ” „… 

z zastrzeżeniem, że oświadczenia określone w rozdziale X ust. 1 oraz w rozdziale XI ust. 1-2 SIWZ 

oraz pełnomocnictwo Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów musi być potwierdzona przez osobę/y 

uprawnione do reprezentacji.”. 

Do oferty została załączona kserokopia (bez podpisu) o nazwie „upoważnienie” informująca, 

iż właściciel firmy B&I Hydraulika Siłowa upoważnia pracownika do reprezentowania oraz 

składania ofert przetargowych w imieniu firmy B&I Hydraulika Siłowa. Przedmiotowe pismo nie 

spełniało wymagań określonych w XIV pkt 7 SIWZ, tj. nie zostało złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 
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Zamawiający pismem z dnia 23.05.2017 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty o dokumenty 

potwierdzające umocowanie do złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu oraz do złożenia 

wyjaśnień w zakresie osoby podpisującej ofertę wraz z załącznikami.    

 

W odpowiedzi na przedmiotowe wezwanie, Wykonawca w dniu 24.05.2017 r. uzupełnił ofertę 

o dokument o nazwie „upoważnienie”. Z treści przedłożonego dokumentu wynika, iż w dniu 

23.05.2017 r. właściciel firmy B&I Hydraulika Siłowa upoważnił pracownika do reprezentowania 

oraz składania ofert przetargowych w imieniu firmy B&I Hydraulika Siłowa. Przedmiotowy 

dokument został wystawiony po terminie składania ofert, a z jego treści nie wynika, iż pracownik 

wskazany w dokumencie był upoważniony do reprezentowania firmy B&I Hydraulika Siłowa oraz 

składania oferty przetargowej w przedmiotowym postępowaniu. W konsekwencji w złożonej ofercie 

brak jest dokumentu potwierdzającego umocowanie do podpisania oferty, a tym samym na postawie 

art. 89 ust. 1 pkt ustawy Pzp, w związku z art. 78 § 1 KC, oferta podlega odrzuceniu. 

 

Ad. 2 

W postępowaniu zostały złożone trzy oferty: 

Nr 

oferty 
Wykonawca 

Cena  

(zł brutto) 

Ilość punktów 

przyznanych w 

kryterium cena 

1. Hydrauliczne Instalacje Kontrola Systemów 

Ilona Karolewska 

ul. Zboińskiego 16/18, 87-620 Kikół 

241 080,00 zł 100,00 pkt 

2. Hydrologic Polska Marcin Bączyk 

ul. Ołówkowa 1D/12, 05-800 Pruszków 
243 881,07 zł 98,85 pkt 

3. B&I Hydraulika Siłowa 

Bogusławice 34, 09-100 Płońsk 
332 520,00 zł 

Oferta 

odrzucona 

 

Wykonawca Hydrauliczne Instalacje Kontrola Systemów Ilona Karolewska nie podlega 

wykluczeniu, a jego oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega odrzuceniu. 

Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium cena tj. 100 punktów. 

 


