Warszawa, dnia 14 września 2012 r.

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY
al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę trzech samochodów ogólnego przeznaczenia –
samochodów osobowych 9 miejscowych mikrobusów, nr sprawy: 102/ZP/12
na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą


wykluczenie Wykonawcy ”BENEPOL” Sp. z o.o., ul. Lubelska 43 A, 10-410 Olsztyn.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający Ŝądał od Wykonawców wniesienia wadium
w kwocie określonej w Rozdziale VIII Wymagania dotyczące wadium ust. 1 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Zamawiający w Rozdziale VIII Wymagania dotyczące wadium SIWZ w ust. 6 i 7
wymagał równieŜ aby wadium było wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia
11 września 2012 r. do godz. 11:00 nadmieniając, iŜ wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeŜeli w podanym
terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
Wykonawca, wpłacił wadium w formie pieniądza w wysokości 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy
00/100) za pośrednictwem BGś S.A. oraz załączył do oferty potwierdzenie wpłaty niniejszego wadium.
Komisja przetargowa ustaliła, Ŝe niniejsze wadium zostało wniesione na konto Zamawiającego
w dniu 11 września 2012 r. o godz. 11:13, tj. po wyznaczonym terminie składania ofert. Dowód: wydruk otrzymanych
zleceń płatniczych z programu VideoTEL z dnia 11 września 2012 r.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej wykonanie dyspozycji przelewu, czego
potwierdzeniem jest właśnie „potwierdzenie przelewu” nie jest wystarczające do uznania wniesienia wadium. Tak długo
bowiem, jak długo Zamawiający nie moŜe dysponować Ŝądaną kwotą, nie moŜna uznać, Ŝe wadium w formie pieniądza
zostało wniesione (wyrok z dnia 30 grudnia 2009 r., sygn. akt. KIO/UZP 1591/09). Wadium w formie pienięŜnej uznaje
się za wniesione z chwilą uznania kwoty wadium na rachunku Zamawiającego – i nie ma znaczenia „dowód” wniesienia
wadium załączony do oferty, bowiem przy takiej formie wadium ma on charakter wyłącznie informacyjny. „Dowód”
wniesienia wadium załączony do oferty ułatwia Zamawiającemu odszukanie na liście przelewów otrzymanych
właściwego przelewu w celu ustalenia, czy wadium było na koncie Zamawiającego w chwili otwarcia ofert, i tylko w tym
celu jest składany (wyrok z dnia 13 kwietnia 2010 r., sygn. akt. KIO/UZP 482/10; KIO/UZP 497/10).
W związku z powyŜszym ww. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wniósł wymaganego wadium.
Działając w trybie art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy, Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego wyklucza Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 wybór oferty Wykonawcy:
”AUTO – HIT” Sp. z o.o., ul. Oświęcimska 323, 43-100 Tychy, cena: 584.127,00 zł brutto (słownie złotych: pięćset
osiemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia siedem 00/100) jako najkorzystniejszej.
Uzasadnienie:
Oferta wyŜej wymienionego Wykonawcy jest jedyną waŜną ofertą, niepodlegającą odrzuceniu. Punktacja
przyznana ofercie ww. Wykonawcy w kaŜdym kryterium oceny ofert wynosi: cena – 70 pkt., koszt zuŜycia energii –
10 pkt., koszt emisji CO2 (dwutlenku węgla) – 10 pkt., koszt emisji NOX (tlenków azotu) – 4 pkt., koszt emisji THC
(węglowodorów) – 4 pkt., koszt emisji PM (cząstek stałych) – 2 pkt. Łączna punktacja wynosi 100 pkt.
W trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, Zamawiający wybiera ofertę
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. W przedmiotowym postępowaniu kryteriami
oceny ofert były: cena – 70 %, koszt zuŜycia energii – 10 %, koszt emisji CO2 (dwutlenku węgla) – 10 %, koszt emisji
NOX (tlenków azotu) – 4 %, koszt emisji THC (węglowodorów) – 4 %, koszt emisji PM (cząstek stałych) – 2 %.
Streszczenie oceny i porównania ofert
Nr
oferty
1

1

Liczba pkt. w kryterium:
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
”AUTO – HIT” Sp. z o.o.
ul. Oświęcimska 323
43-100 Tychy

cena – 70 %

70

koszt zuŜycia koszt emisji
energii – 10 % CO2 – 10 %

10

10

koszt emisji
NOX – 4 %

4

koszt emisji koszt emisji
THC – 4 % PM – 2 %

4

2

Razem
pkt.
100,00

Nr sprawy: 102/ZP/12

