
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, 25.03.2021 

         

WB.2710.28.2020.RM 

 
Wykonawcy 

(informacja przekazana wg. rozdzielnika  
pocztą elektroniczną oraz listem) 

 

 
INFORMACJA O POWTÓRZENIU 

CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą : Dostawa i montaż klimatyzatorów na Wydziale Biotechnologii przy ul. 

F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu. 

 

 

I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

W związku z uchyleniem się od zawarcia umowy firmy Z.H.U. Klima-Spec, ul. Ścinawska 24, 56-

100 Wołów, której oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, 

zamawiający – Uniwersytet Wrocławski Wydział Biotechnologii– informuje, że na podstawie art. 94 

ust. 3 Pzp dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej przedmiotowego postępowania, spośród 

pozostałych ofert. 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że zostało 

rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, informując jednocześnie, że wybrana została najkorzystniejsza oferta, którą 

złożyła firma: Energy Heat Technology Investment Ul. Krakowska 48, 50-425 Wrocław 

 

Wykonawca Z.H.U. Klima-Spec, ul. Ścinawska 24, 56-100 Wołów, wybrany w Zawiadomieniu o 

wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.02.2021r.uchylił się od zawarcia umowy.  

Na podstawie art. 94 ust. 3 Pzp Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej spośród 

pozostałych ofert. Kolejną najkorzystniejszą ofertą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

w SIWZ jest oferta firmy Energy Heat Technology Investment Ul. Krakowska 48, 50-425 Wrocław 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta najkorzystniejsza spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w ramach kryterium oceny ofert: Cena 

60%, Termin gwarancji 20%, Okres świadczenia serwisu 20%. Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu. 

Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 94 ust. 3 Pzp. 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) Pzp umowa w sprawie zamówienia 

publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób- w przypadku 

zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art.11 ust.8 
 

II. Streszczenie i porównanie złożonych ofert: 



 

 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma i adres 
Wykonawcy) 

C-Cena ofertowa 
brutto 

 

G-Termin 
gwarancji 

S- Okres 
świadczenia 

Serwisu 
W-Ocena końcowa 

11 

 
Werner Sp. z o.o. Sp. K 

Ul. Jana Matejki 5, 
62-050 Mosina 

 
 
 

16,36 20 20 56,36 

16 

P&M SERVICE Sp. Z o.o. 
Ul. Żmigrodzka 185 

51-130 Wrocław 
 
 

25,66 20 20 65,66 

17 

 
Energy Heat Technology 

Investment 
Ul. Krakowska 48 
50-425 Wrocław 

 
 

36,74 20 20 76,74 

III. Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy, 

natomiast zostały odrzucone oferty nast. Wykonawców: 

Nr oferty, Nazwa 

Wykonawcy 

Uzasadnienie 

prawne 
Uzasadnienie faktyczne 

Oferta nr 4; 
AEROSTAL Sp. z o.o. 
Ul. Bystrzycka 19A 
58-100 Świdnica 

 

 

Oferta odrzucona na 

podstawie art.89 ust.1 pkt 

7a w związku z art. 85 

ust.2 ustawy PZP 

 Oferta odrzucona pismem z dnia 08.03.2021r.W związku z 

tym, że Wykonawca nie odpowiedział na  wniosek o 

przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni, 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyraził 

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

Oferta nr 5; 
KlimaVIP Rafał Nowicki 

Łozina, ul. Milicka 21A, 
55-095 Mirków 

 
 

Oferta odrzucona na 

podstawie art.89 ust.1 pkt 

7a w związku z art. 85 

ust.2 ustawy PZP 

Oferta odrzucona pismem z dnia 08.03.2021r.W związku z 

tym, że Wykonawca nie odpowiedział na  wniosek o 

przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni, 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyraził 

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

Oferta nr 6; 
Invest- Realizacja 

Inwestycji 

Tomasz Pracowity 
Ul. Kordeckiego 5B/6 

87-100 TORUŃ 
 

Oferta odrzucona na 

podstawie art.89 ust.1 pkt 

7a w związku z art. 85 

ust.2 ustawy PZP 

Oferta odrzucona pismem z dnia 08.03.2021r.W związku z 

tym, że Wykonawca nie odpowiedział na  wniosek o 

przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni, 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyraził 

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

Oferta nr 7; 
Proserwis Sp. z o.o. 

Ul. Dożynkowa 15/1U 
52-311 Wrocław 

 

Oferta odrzucona na 

podstawie art.89 ust.1 pkt 

7a w związku z art. 85 ust.2 

ustawy PZP 

Oferta odrzucona pismem z dnia 08.03.2021r.W związku z 

tym, że Wykonawca nie odpowiedział na  wniosek o 

przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni, 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyraził 

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 



 

 

Oferta nr 8; 
LUXWENT Sp. z o.o. 

Ul. Długa 23C 

58-521 Jeżów Sudecki 
 

Oferta odrzucona na 

podstawie art.89 ust.1 

pkt 7a w związku z art. 

85 ust.2 ustawy PZP 

Oferta odrzucona pismem z dnia 08.03.2021r.W związku z 

tym, że Wykonawca nie odpowiedział na  wniosek o 

przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni, 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyraził 

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

Oferta nr 18; 
NIVIS Serwis Adam 

Garyantesiewicz 
Ul. Strachowicka 18 

lok.9 
53-512 Wrocław 

Oferta odrzucona na 

podstawie art.89 ust.1 pkt 

7a w związku z art. 85 

ust.2 ustawy PZP 

Oferta odrzucona pismem z dnia 08.03.2021r.W związku z 

tym, że Wykonawca nie odpowiedział na  wniosek o 

przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni, 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyraził 

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

Oferta nr 9; 

MDM Klima Sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 27, 

00-867 Warszawa 

Oferta odrzucona na 

podstawie art.89 ust.1 

pkt.2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, 

zastrzeżeniem art.87 ust.2 

pkt.3. 

 

Oferta odrzucona pismem z dnia 11.03.2021r. 

Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia następujących 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 

w art.25 ust.1.pkt.2 dotyczących postępowania: 

Wykonawca przesłał wymaganą dokumentację w terminie 

wyznaczonym na złożenie dokumentów. Komisja 

przetargowa uznała, że specyfikacja ( dane techniczne) do 

zaproponowanych w ofercie klimatyzatorów nie spełniają 

minimalnych wymagań technicznych  

Oferta nr 1; 

Klimi Michał 

Buratowski 

Ul. Klaudyńska 5 lok 7 

05-080 Laski 

Podstawą prawną 

odrzucenia oferty jest 

art.89 ust.1 pkt.2 ustawy 

Prawo  

 

Oferta odrzucona pismem z dnia 11.03.2021r. Wykonawca 

złożył wraz z ofertą specyfikację techniczną zaproponowanych 

klimatyzatorów  W wyniku analizy dokumentów zawartych w 

ofercie Komisja Przetargowa uznała, że nie spełniają one 

kryteriów zamieszczonych w załączniku nr 6 OPZ-zmiana, gdyż 

nie spełniają minimalnych wymagań technicznych  

Oferta nr 10; 

EcePlus 

Ul. 1-go Maja 38D 

05-079 Okuniew 

Podstawą prawną 

odrzucenia oferty jest 

art.89 ust.1 pkt.2 ustawy 

Prawo zamówień 

publicznych,  

Oferta odrzucona pismem z dnia 19.03.2021r. 

Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia  

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 

w art.25 ust.1.pkt.2 dotyczących postępowania: 

Wykonawca nie przesłał w terminie wymaganej dokumentacji 

- danych technicznych klimatyzatorów a tym samym nie 

wykazał, że zaproponowane przez niego klimatyzatory 

spełniają minimalne wymagania techniczne 

 

Zatwierdzam 

Dziekan Wydziału Biotechnologii 

Dr hab. Dorota Nowak, prof.UWr 

 

 

 

 

 

 



 

 

Do wiadomości: 

Otrzymują: 

P&M Service Sp. z o.o., ul. Żmigrodzka 185, Wrocław  

MDM Klima Sp. zo.o., ul. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa 

ECEPLUS, ul. 1-go Maja 38D, 05-079 Okuniew 

Werner Sp. z o.o. S.K, ul. Jana Matejki 5, 62-050 Mosina 

Klimi Michał Buratowski, ul. Klaudyńska5 lok.7, 05-080 Laski 

Energy Heat Technology Investment, ul. Krakowska 48, 50-425 Wrocław 

AEROSTAL Sp. z o.o.,Ul. Bystrzycka 19A,58-100 Świdnica 
 

KlimaVIP Rafał Nowicki,Łozina, ul. Milicka 21A, 55-095 Mirków 
 

Invest- Realizacja Inwestycji Tomasz Pracowity, Ul. Kordeckiego 5B/6,87-100 TORUŃ 

Proserwis Sp. z o.o.,Ul. Dożynkowa 15/1U,52-311 Wrocław 

LUXWENT Sp. z o.o., Ul. Długa 23C,58-521 Jeżów Sudecki 
 

NIVIS Serwis Adam Garyantesiewicz, Ul. Strachowicka 18 lok.9,53-512 Wrocław 

 

 

 

 
 

 


