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Zamawiający: 

Gmina Szczytno 

Ul. Łomżyńska 3 

12-100 Szczytno 

 

Nasz znak: RR.PFZ.271.13.2022                                           Szczytno dnia 20 czerwca 2022 r. 

 

Zawiadomienie 

Na podstawie art. 253 ustawy prawo zamówień publicznych Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, 

że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie 

podstawowym pn.: „Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego” w związku z art. 239 ustawy 

prawo zamówień publicznych zamawiający  wybrał jako najkorzystniejszą ofertę: 

 

EL-VOLT Michał Sobieski z siedzibą w Nowych Kiejkutach 

Uzasadnienie: 

Powyższa oferta spełnia wszelkie wymagania postawione wykonawcom w SWZ oraz zaproponowana 

cena, termin gwarancji oraz doświadczenie kierownika budowy są najkorzystniejsze.  

W postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogli uzyskać następujące ilości punktów za 

kryteria: cena – maks. 60 pkt, okres gwarancji – maks. 30 pkt, doświadczenie kierownika budowy – 10 

pkt. 

L.p. Wykonawca Punkty za poszczególne kryteria Suma 

punktów 

1. EL-VOLT Michał Sobieski 

Nowe Kiejkuty 14 

12-120 Dźwierzuty 

Cena – 60,00 pkt.  

Okres gwarancji – 30 pkt. 

Doświadczenie kierownika budowy – 0 

pkt. 

90,00 pkt 

 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Zamawiający odrzucił jedną ofertę, tj.: 

1. ZELBO Szczytno Gołąb Spółka jawna, ul. Polna 14, 12-100 Szczytno 

 

Podstawa prawna odrzucenia:  art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy prawo zamówień publicznych 

mailto:ugszczytno@home.pl
http://www.ug.szczytno.pl/


 

WÓJT  GMINY   SZCZYTNO 
  woj. warmińsko-mazurskie, 12-100 SZCZYTNO, ul. Łomżyńska 3, 

 

tel.: (0...89) 623-25-80   E-mail: ugszczytno@ug.szczytno.pl    
Fax: (0...89) 623 25 92   www: http://www.ug.szczytno.pl 

      
 

 

 
Uzasadnienie:  

Zamawiający w dziale X. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH 

ŚRODKACH DOWODOWYCH pkt. 3 wymagał złożenia przedmiotowych środków dowodowych: 

a) deklarację zgodności WE na znak CE potwierdzony certyfikatem przez akredytowane laboratorium 

na ternie UE o zgodności z obowiązującymi normami i dyrektywami; 

 b) dokumenty potwierdzające, zgodność przedstawionej oferty z dokumentacją projektową i 

wymaganiami normy (dokumenty potwierdzające parametry funkcjonalne opraw np. karty katalogowe; 

rozsył światłości zgodnie z PN EN -13201;2016; ULOR zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009; 

certyfikat jakości opraw typu 5 zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17067); 

c) potwierdzenie z badań dotyczących odporności opraw na uderzenia przez niezależną jednostkę 

badawczą; 

d) raport z pomiarów fotometrycznych potwierdzający wymagania dotyczące sprawności oprawy 

wykonany przez niezależne laboratorium badawcze na terenie UE; 

e) raport IES LM80-L90/B10. 

Zamawiający dopuścił możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. 

Przedmiotowe środki dowodowe są środkami służącymi zweryfikowaniu poprawności merytorycznej 

złożonej oferty. Oznacza to, że Zamawiający musi mieć możliwość zapoznania się z nimi już na etapie 

badania oferty. Zelbo Szczytno Gołąb Spółka jawna z siedzibą w Szczytnie nie złożyła wymaganych w 

SWZ przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy prawo 

zamówień publicznych, jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych 

zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. Dnia 7.06.2022 r. Zamawiający wezwał 

Wykonawcę do złożenia przedmiotowych środków dowodowych wyznaczając termin do ich złożenia 

do dnia 10.06.2022 r. do godz. 14:00. Wykonawca nie uzupełnił przedmiotowych środków 

dowodowych w określonym terminie. Dopuszczalne jest tylko „jednorazowe” uzupełnienie brakujących 

dokumentów, które nie pozwalają przesądzić merytorycznie o wartości oferty. Postępowanie o 

udzielenie zamówienia jest sformalizowanym procesem, podczas którego wykonawcy muszą 

przedłożyć w ściśle określonym terminie i trybie, przedmiotowe środki dowodowe oraz 

inne dokumenty lub oświadczenia – a niezłożenie ich skutkuje odrzuceniem oferty. W związku z 

powyższym, stosownie do art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została 

złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie (…) przedmiotowego 

środka dowodowego. 
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Stosownie do art. 308 ust. 2  ustawy pzp, umowa na udzielenie zamówienia publicznego może być 

zawarta po dniu 27.06.2022 r. 

 

Z poważaniem, 

Wójt Gminy Szczytno 

Sławomir Wojciechowski* 

*(podpis elektroniczny) 

 

 

 

Otrzymują: 

1. El-Volt Michał Sobieski z siedzibą w Nowych Kiejkutach 

2. Zelbo Szczytno Gołąb Spółka jawna z siedzibą w Szczytnie 

3. a/a. 
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