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DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 

ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków 

tel. +4812-663-39-03 

e-mail: bzp@uj.edu.pl 

https://www.uj.edu.pl ; https://przetargi.uj.edu.pl  

Kraków, dnia 28.10.2022 r. 

 

Adresaci: 

1. Zdzisław Noga Firma Handlowa PRIMA, ul. Półłanki 31G, 30-740 Kraków 

2. Barbara Szczepaniec PW Perspektywa, os. Kalinowe 4, 31-812 Kraków 

3. Firma Handlowa ABC Krzysztof Bobula i Andrzej Bobula Spółka Jawna, ul. Bożego Ciała 

15, 31-059 Kraków 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie 

art. 275  pkt 1  ustawy  z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 

1710, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy 

papieru higienicznego i ręczników papierowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu 

Jagiellońskiego (z  wyłączeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum), nr 

80.272.383.2022.  

   

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU (WYNIKU) POSTĘPOWANIA  

W ZAKRESIE CZĘŚCI I ORAZ III 

 

Szanowni Państwo, 

 

w związku z zakończeniem oceny ofert w postępowaniu prowadzonym na opisany wyżej zakres 

przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający dokonał następujących rozstrzygnięć: 

CZĘŚĆ I 

Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 2 złożoną przez Barbara Szczepaniec PW 

Perspektywa, os. Kalinowe 4, 31-812 Kraków, z ceną brutto w kwocie 233 767,65 zł,  z uwagi na 

złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań Zamawiającego określonych 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. „cena 

ryczałtowa brutto za całość zamówienia 80%" uzyskując w tym kryterium 6,70 pkt, „kryterium 

środowiskowe (ekologiczne) 20%” uzyskując w tym kryterium 2 pkt, co daje łącznie 8,70 pkt.  

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę: 

➢ Zdzisław Noga Firma Handlowa PRIMA, ul. Półłanki 31G, 30-740 Kraków -  

• „Cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia – 80%" uzyskując w tym kryterium 6,37 

punktów,  

• „Kryterium środowiskowe (ekologiczne) 20%” uzyskując w tym kryterium 2 pkt, 

co daje łącznie 8,37 pkt.  

 

➢ Firma Handlowa ABC Krzysztof Bobula i Andrzej Bobula Spółka Jawna, ul. Bożego Ciała 

15, 31-059 Kraków -  

• „Cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia – 80%" uzyskując w tym kryterium 8 punktów,  

• „Kryterium środowiskowe (ekologiczne) 20%” uzyskując w tym kryterium 0 pkt, 

co daje łącznie 8 pkt.  
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CZĘŚĆ III 

Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 2 złożoną przez Barbara Szczepaniec PW 

Perspektywa, os. Kalinowe 4, 31-812 Kraków, z ceną brutto w kwocie 182 342,58 zł,  z uwagi na 

złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań Zamawiającego określonych 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. „cena 

ryczałtowa brutto za całość zamówienia 80%" uzyskując w tym kryterium 6,31 pkt, „kryterium 

środowiskowe (ekologiczne) 20%” uzyskując w tym kryterium 2 pkt, co daje łącznie 8,31 pkt.  

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę: 

➢ Zdzisław Noga Firma Handlowa PRIMA, ul. Półłanki 31G, 30-740 Kraków -  

• „Cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia – 80%" uzyskując w tym kryterium 6,21 

punktów,  

• „Kryterium środowiskowe (ekologiczne) 20%” uzyskując w tym kryterium 2 pkt, 

co daje łącznie 8,21 pkt.  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Prawo Zamówień 

Publicznych odrzucił ofertę Firma Handlowa ABC Krzysztof Bobula i Andrzej Bobula Spółka 

Jawna, ul. Bożego Ciała 15, 31-059 Kraków, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami 

zamówienia.  

 

Zamawiający wymagał aby Wykonawca wskazał w załączniku nr 2 do formularza oferty: producenta 

oraz nazwę własną artykułu, jeśli występuje oraz odpowiednio dołączyć do oferty przedmiotowe 

środki dowodowe - karty charakterystyki, opis/y techniczny/e i/lub funkcjonalny/e producenta, lub 

wydruk/i ze stron internetowych, bądź katalog/i producenta/ów pozwalające na ocenę zgodności 

oferowanych materiałów oraz ich parametrów z wymaganiami SWZ.  

 

Wykonawca w zakresie pozycji nr 3 nie wskazał nazwy producenta zaoferowanego produktu, jak 

również nie dołączył przedmiotowego środku dowodowego dla produktu oferowanego. W zakresie tej 

pozycji Wykonawca przepisał jedynie wymagania przedmiotowe określone przez Zamawiającego  

w opisie przedmiotu zamówienia, bez wskazania jaki konkretny produkt oferuje. Powoduje to oczywistą 

niezgodność z warunkami zamówienia.  

 

Brak wskazania producenta oferowanego produktu uniemożliwia Zamawiającemu weryfikację treści 

oferty pod względem zgodności z wymaganiami SWZ, jak również uniemożliwia Zamawiającemu 

identyfikację zaoferowanego produktu, co powoduje, iż Zamawiający nie może potwierdzić, iż oferta 

spełnia wymagania SWZ. 

Zamawiający w tym przypadku nie mógł wezwać do wyjaśnienia treści oferty, ponieważ skutkowałoby 

to wprowadzeniem do oferty nowych, zmienionych danych, które mają wpływ na jej treść, a dokonanie 

zmiany treści oferty po upływie terminu do składania ofert jest niedozwolone. Treść oferty musi być 

jednoznacznie i w całości sprecyzowana, w celu możliwości poddania jej weryfikacji pod względem jej 

zgodności z treścią SWZ.  

 

 

Zamawiający informuje, że od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie. Szczegółowe 

uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy PZP. 

Umowy w przedmiotowym postępowaniu w zakresie części I oraz III mogą zostać zawarte po dniu 2 

listopada 2022 r.  

Z poważaniem, 

Karolina Gorczyca 


