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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty 

 

  Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579  z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Gaworzyce 

zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 

„Odbudowa rowu ziemnego w obrębie Gostyń w km 0+000 – 0+650 (działka nr 123) 

[intensywne opady deszczu, luty 2017 r.]” do realizacji przedmiotu zamówienia wybrany został 

Wykonawca: 

ROBOTY ZIEMNE I BUDOWLANE Dariusz Żubert, Zimna Woda 67, 59-307 Lubin, cena: 

146.370,00 zł, okres gwarancji: 72 miesiące, wysokość kary umownej: 15,0%. Oferta spełnia 

warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny 

i innych kryteriów ustalonych przez Zamawiającego. Oferta otrzymała 100 pkt. Podstawą 

prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp. 

Zestawienie i ocena złożonych ofert: 

       

W przedmiotowym postępowaniu odrzucono ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę: 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „SZOCIK”, Wioleta Szocik, Grodziszcze 11, 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) 

lub nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Liczba pkt  

w kryterium 

cena 

Liczba pkt  

w kryterium 

okres gwarancji 

Liczba pkt  

w kryterium 

wysokość kary 

umownej 

Razem 

ilość 

punktów 

1 

ROBOTY ZIEMNE I 

BUDOWLANE  

Dariusz Żubert  

Zimna Woda 67, 59-307 Lubin 

 

60,00 25,00 15,00 

 

100,00 

2 

ZAKŁAD PRODUKCYJNO 

USŁUGOWO HANDLOWY 

Michał Klak 

Ul.Kraszewskiego 4B, 

67-300 Szprotawa 

 

56,98 25,00 15,00 

 

 

96,98 

3 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE „SZOCIK” 

Wioleta Szocik 

Grodziszcze 11, 59-150 Grębocice 

- - - 

Nie 

podlega 

ocenie 
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59-150 Grębocice. 

  Oferta złożona przez Wykonawcę nie została skutecznie zabezpieczona wadium. 

Zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale IX. SIWZ, Wykonawcy zobowiązani byli wnieść 

wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. w terminie do 22.06.2018 r. do godz. 10.00. 

Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawcy powinni wpłacić przelewem na rachunek 

Zamawiającego. Pieniądze winny znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem 

terminu składania ofert. 

Wykonawca wniósł wadium po upływie terminy składania ofert (22.06.2018 r. o godz.11.18), 

zatem interes Zamawiającego, jakim jest materialne zagwarantowanie złożenia prawidłowej 

oferty przez Wykonawcę, nie został zabezpieczony. 

W ocenie składów orzekających Krajowej Izby Odwoławczej posłużenie się przez 

ustawodawcę sformułowaniem „wpłacać na rachunek” jest równoznaczne z koniecznością 

zaksięgowania środków pieniężnych na wskazanym rachunku przed upływem składania ofert 

(por. wyrok KIO z dnia 11 czerwca 2012 r. sygn. akt. 1096/12, wyrok KIO z dnia 15 czerwca 

2010 r. sygn. akt. KIO 1079/10, wyrok KIO z dnia 29 sierpnia 2012 r., sygn. akt. KIO 1766/12, 

wyrok KIO z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. akt. KIO 1305/13). Należy podkreślić, iż wydanie 

dyspozycji dokonania wpłaty nie jest „wpłatą” w rozumieniu przepisu art. 45. ust.7 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, lecz jedynie podjęciem kroków zmierzających do dokonania 

takiej wpłaty. Potwierdzeniem powyższego jest przepis art. 63c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

roku – Prawo bankowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 ze zm.) zgodnie z którym „polecenie 

przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną 

kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Bank wykonuje dyspozycję dłużnika w sposób 

przewidziany w umowie rachunku bankowego.” Z przepisu wynika zatem, że wydanie 

polecenia przelewu powoduje podjęcie ze strony banku określonych czynności mających na 

celu realizację wydanej dyspozycji na warunkach określonych w umowie rachunku 

bankowego. Sama dyspozycja nie jest zatem równoznaczna z dokonaniem wpłaty. 

Orzecznictwo Izby jest jednolite w tym zakresie i niezależnie od stanów faktycznych spraw, 

których dotyczą orzeczenia przywołane w postępowaniu odwoławczym, tezy są jednoznaczne. 

Termin wniesienia wadium jest zachowany, gdy wadium wniesione w pieniądzu, zgodnie z art. 

45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostanie wpłacone przelewem na rachunek 

bankowy zamawiającego i znajdzie się na tym rachunku przed upływem terminu składania 

ofert. 

Podstawa prawna odrzucenia oferty: 

Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 7b ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający odrzuca 

ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

zamawiający żądał wniesienia wadium. 

                                                                             

                                                                                                                         Wójt 

/-/ Jacek Szwagrzyk  
  


