
Znak postępowania: ZP/02/2022/PP 

 
Zakład Gospodarki Komunalnej tel.: 77 46 22 200 REGON: 531060755 
„ZAW-KOM” Sp. z o.o. fax.: 77 46 33 504 NIP: 756-10-06-498 
ul. Świerklańska 2 www.zaw-kom.pl KRS: 0000018245 
47-120 Zawadzkie sekretariat@zaw-kom.pl kapitał zakładowy: 16 239 000,00 zł 

Zawadzkie, 05.07.2022 r. 

 

ZAWIADOMIENIE 

O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

o udzielenie zamówienia dla zadania pn.: 

 „Sukcesywna dostawa miału węglowego w sezonie 2022/2023” 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem 
(dalej: Zamawiający) zawiadamia o zakończeniu postępowania bez wyboru oferty. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały odrzucone oferty 

wszystkich Wykonawców na podstawie rozdz. VI ust. 2 pkt 2 lit. a Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (dalej: SWZ), tj. z uwagi na ich niezgodność z treścią SWZ w aspekcie 
oferowanego przedmiotu zamówienia oraz spełnienia warunków stawianych przez 

Zamawiającego, zgodnie z niżej przedstawionym uzasadnieniem faktycznym i prawnym. 

 

Zamawiający zawiadamia, że odrzucił z postępowania: 

1) ofertę nr 1 złożoną przez „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6, 60-648 
Poznań. 

Uzasadnienie prawne: podstawą odrzucenia oferty jest rozdz. VI ust. 2 pkt 2 lit. a SWZ 
tj. niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia. 

Uzasadnienie faktyczne: 

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca zaoferował miał węglowy o parametrach 
niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego. 

Ponadto, zawarte w formularzu ofertowym zobowiązania dotyczące oświadczeń 

odnoszących się m.in. do akceptacji warunków Specyfikacji, związania ofertą przez czas 
wskazany w SWZ, akceptacji projektu umowy załączonego do Specyfikacji, nie zostały 
przez Wykonawcę złożone. 

W związku z powyższym treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia i podlega 
odrzuceniu. 

 

2) ofertę nr 2 złożoną przez Firmę Handlowo-Usługową „MEDEX” Wojciech 
Woźniak ul. Sienkiewicza 126, 42-583 Bobrowniki. 

Uzasadnienie prawne: podstawą odrzucenia oferty jest rozdz. VI ust. 2 pkt 2 lit. a SWZ 

tj. niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia. 

Uzasadnienie faktyczne: 

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca zaoferował miał węglowy o parametrach 

niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego. 

Ponadto, zawarte w formularzu ofertowym zobowiązania dotyczące oświadczeń 
odnoszących się m.in. do akceptacji warunków Specyfikacji, związania ofertą przez czas 
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wskazany w SWZ, akceptacji projektu umowy załączonego do Specyfikacji, akceptacji formy 
i terminów płatności określonych w projekcie umowy, wskazania formy wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie zostały przez Wykonawcę złożone. 

W związku z powyższym treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia i podlega 
odrzuceniu. 

 

3) ofertę nr 3 złożoną przez firmę ECO-ENERGIA Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 123,    
42-583 Bobrowniki.   

Uzasadnienie prawne: podstawą odrzucenia oferty jest rozdz. VI ust. 2 pkt 2 lit. a SWZ 
tj. niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia. 

Uzasadnienie faktyczne: 

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca zaoferował miał węglowy o parametrach 
niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego. 

Ponadto, zawarte w formularzu ofertowym zobowiązania dotyczące oświadczeń 

odnoszących się m.in. do akceptacji warunków Specyfikacji, związania ofertą przez czas 
wskazany w SWZ, akceptacji projektu umowy załączonego do Specyfikacji, akceptacji formy 
i terminów płatności określonych w projekcie umowy, wskazania formy wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie zostały przez Wykonawcę złożone. 

W związku z powyższym treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia i podlega 
odrzuceniu. 
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