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PROTOKÓŁ
POSTĘPOWANIA
NIEOGRANICZONEGO

O

UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA

W

TRYBIE

PRZETARGU

Protokół dotyczy:
^ zamówienia publicznego
1.

Zamawiający
Pełna nazwa (firma) zamawiającego/zamawiających wspólnie przeprowadzających postępowanie,
w tym zamawiających z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

Gmina Olsztyn
Adres:

ul. Plac Jana Pawła II nr 1
10 -101 Olsztyn
telefon: 89 527 31 11 w. 325

faks:

89 534 93 75

e-maii: przetargi@olsztvn.eu
2.

Przedmiot zamówienia publicznego
1.

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa narzędzi do Regionalnego Magazynu
Kryzysowego przy ul. Augustowskiej 44 w Olsztynie w ramach projektu „Bezpieczny
MOF”. Szczegółowy zakres dostawy objętej przedmiotem zamówienia określony został
w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Czy zamówienie zostało podzielone na części:
Vnie - powody niedokonania podziału zamówienia na części (możliwość składania ofert częściowych/
' udzielanie zamówienia w częściach)\

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2) Podział zamówienia na części nie spowoduje rozszerzenia kręgu potencjalnych
Wykonawców, którzy mogliby wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.
3) Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej, podział zamówienia na części
groziłby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub
nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też potrzebą skoordynowania działań
różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, co mogłoby
poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.
4) Jednym z głównych celów dyrektyw UE z zakresu zamówień publicznych jest zwiększenie
udziału sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w rynku zamówień publicznych,
a podjęte działania Zamawiającego, w tym m. in. dopuszczenie możliwości składania ofert
częściowych powinno zaowocować również zwiększeniem konkurencji między
Wykonawcami - należy przy tym zauważyć, że ustawodawca europejski za okoliczność
uzasadniającą rezygnację z podziału na części uznał nadmierne trudności czy koszty oraz
brak koordynacji, skutkujący poważną groźbą nieprawidłowej realizacji zamówienia.

GŁOY
numer strony 1

(podpis odob)

Picie Jell"s

via U 1

10-101 Olsztyn
DRUKZP-PN

oznaczenie sprawy ZP.271.1.33.2020. d
4.

Wartość:
(można wypełnić po otwarciu ofert)
Zamówienia 348 744,16 zł., co stanowi równowartość 81 686,50 euro

5.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 6 listopada 2020 r. na podstawie przeszacowania
zestawienia cen towarów w sklepach internetowych oraz ofert z pierwszego postępowania
(ZP.271.1.31,2020.a)
6.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

^tak: udział tych środków w wartości zamówienia wynosi: 85 % (podać, o ile jest znany)
w ramach (wskazać projekt/program) Bezpieczny MOF, ujętego w formule
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zidentyfikowanego do wdrożenia w
trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej 5. Środowisko przyrodnicze i
racjonalne wykorzystanie zasobów, działania 5.4. Zapobieganie i zarządzanie
ryzykiem, poddziałania 5.4.2. Bezpieczny MOF Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
3.

Czynności związane z przygotowaniem postępowania
1. Przeprowadzono procedurę, o której mowa w art. 31 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamówień publicznych, w szczególności dialog techniczny:

X nie
2. Istnieje możliwość, że o udzielenie zamówienia będzie ubiegał się podmiot, który uczestniczył w
przygotowaniu postępowania o udzielenie tego zamówienia:
nie

K

4.

Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania
O Udzielenie zamówienia (jeżeli czynności w postępowaniu lub czynności związane z przygotowaniem postępowania zostały
powierzone osobie trzeciej lub jednemu z zamawiających wspólnie udzielających zamówienia - oprócz imion i nazwisk osób faktycznie
wykonujących czynności należy również podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko osoby trzeciej lub nazwę zamawiającego, jeżeli osoby
wykonujące czynności w postępowaniu reprezentują zamawiających innych niż wskazany jako prowadzący postępowanie)

A. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1.

Kierownik zamawiającego (imię i nazwisko, imiona i nazwiska osób wchodzących w sktad organu):

Piotr GRZYMOWICZ - Prezydent Olsztyna
pś^ykonuje czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożył oświadczenie określone
w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych
przekazał upoważnienie do dokonania następujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Dyrektor ZP z upoważnienia Prezydenta podpisuje następujące dokumenty:
ljzaproszenia/ specyfikacje istotnych warunków zamówienia,
2) ogłoszenia o wszczęciu postępowania,
3)ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy,
4) informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty / unieważnieniu postępowania,
5) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz terminie, po upływie którego może
zostać zawarta umowa,
6) zawiadomienie o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania,
7) zawiadomienie o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
8) zatwierdza protokół,_______________________________________________
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oraz udzielono pełnomocnictwa do odbioru oświadczeń składanych przez osoby wykonujące
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
(podać zakres czynności)

Pani
Barbara TULIBACKA - Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych
(imię i nazwisko pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie
zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia)

Pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych
dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, złożył oświadczenie określone w
art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych.
2.

Komisja przetargowa:

^s?ostała powołana w dniu 20 listopada 2020 r. na podstawie: Zarządzenia nr 412

Prezydenta Olsztyna
w składzie:
1) Mieczysław Wójcik
2) Paweł Micek
3) Adam Suplewski
4) Paweł Drankowicz
5) Jarosław Andruszkiewicz
6) Jarosław Skórski
7) Ewa Martusewicz
8) Izabella Rejchenbach
9) Zbigniew Załuski
10) Jolanta Chlubicka
11) Andrzej Rodziewicz

- przewodniczący komisji,
- zastępca przewodniczącego,
- członek komisji,
- członek komisji,
- członek komisji,
- członek komisji,
- członek komisji,
- członek komisji,
- członek komisji,
- sekretarz komisji,
- sekretarz komisji.

(imiona i nazwiska członków komisji)

Członkowie komisji złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamówień publicznych.
3.

Zespół, o którym mowa w art. 20a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień
publicznych: nie dotyczy

4. Biegli:
j^pie zostali powołani
5.

Inne osoby wykonuiace czynności W postępowaniu (wskazać osoby wykonujące czynności w postępowaniu oraz
podać zakres czynności)'.
(imię, nazwisko)

(czynność w postępowaniu)

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenie określone w art. 17 ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych.
B. Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania
(wskazać osoby, które faktycznie dokonywały czynności określonych w cz. 4 lit. B pkt 1—5, w tym osoby wymienione w cz. 4 lit. A
pkt 1—5, jeżeli dokonują tych czynności)

1. Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis przedmiotu zamówienia:
_____________ Kazimierz Neumann, Krzysztof Łuniewski, Mieczysław Wójcik
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2.

Imiona i nazwiska osób ustalających wartość zamówienia:
Jarosław Andruszkiewicz, Mieczysław Wójcik

3.

Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis warunków udziału w postępowaniu:
Mieczysław Wójcik

4.

Imiona i nazwiska osób opisujących kryteria oceny ofert:
Jarosław Andruszkiewicz, Mieczysław Wójcik

5.

Inne osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania (wskazać osoby
wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania oraz podać zakres czynności)'.
(imię, nazwisko)

(czynność związana z przygotowaniem postępowania)

C. Informacja na temat relacji określonej w art. 17 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamówień publicznych i podjęte w związku z tym środki zaradcze

X

Nie stwierdzono aby występowały jakiekolwiek relacje określone w art. 17 ust.1 pkt. 1-4 ustawy Pzp.

D. Informacja na temat okoliczności wymienionych w art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. — Prawo zamówień publicznych

Kierownik zamawiającego lub osoba, której powierzył czynności w postępowaniu powziął uzasadnione
podejrzenie, że między pracownikami zamawiającego lub innymi osobami zatrudnionymi przez
zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania, a wykonawcami
zachodziła relacja, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych:
^ nie
5.

6.

Ogłoszenia informacyjne o planowanych ^zamówieniach □ zamówieniach sektorowych
1.

Informacja o zamówieniu ^nie została zawarta □ została zawarta □ we wstępnym □ w okresowym
ogłoszeniu informacyjnym o planowanych zamówieniach opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej .... /S ... -.... z dnia
r.

2.

Informacja o zamówieniu^pie została zawarta □ została zawarta □ we wstępnym □ w okresowym
ogłoszeniu informacyjnym zamieszczonym na stronie internetowej w dniu
r.

Ogłoszenie o zamówieniu/zmiana treści ogłoszenia
1.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:
X zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 listopada 2020 r. pod
nr 613906-N-2020

2.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej: bip.Olsztyn.eu
od dnia 23 listopada 2020 r. do dnia^grudnia 2020 r.

3.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie
zamawiającego:
tak

X
4.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w inny sposób:
V nie_____________________________________________
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5.

O wszczęciu postępowania, na podstawie art. 11 b ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych:
^nie zostali poinformowani wykonawcy

6.

Zmiana/sprostowanie treści ogłoszenia:
^zmieniono treść ogłoszenia:
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie
Zamówień Publicznych zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu

1 grudnia 2020 r. pod nr 540529781 -N-2020

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie
Zamówień Publicznych zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
4 grudnia 2020 r. pod nr 540534077-N-2020
7.

7.

W związku ze zmianą treści ogłoszenia:
^(^przedłużono termin składania ofert

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
SIWZ została udostępniona na stronie internetowej: bio.olsztvn.eu od dnia 23 listopada 2020 r.
do dnia 11 grudnia 2020 r.

8.

Informacja na temat sytuacji określonej w art. 22c ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamówień publicznych
Wymagano od wykonawców, aby posiadali minimalny roczny obrót, w tym minimalny roczny obrót w
obszarze objętym zamówieniem przekraczający dwukrotność wartości zamówienia:
nie

9. Procedura, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamówień publicznych
Zamawiający zastosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamówień publicznych:

X

tak

10J Miejsce i termin składania ofert:
1.
2.

Termin składania ofert:
nie został skrócony

3

Miejsce składania ofert Wydział Zamówień Publicznych Urząd Miasta Olsztyna,
Plac Jana Pawła I11 pok. 402, 10-101 Olsztyn

4.

Termin składania ofert upłynął w dniu 11 grudnia 2020 r.

o godz. 11 : 00

^ Przedłużono termin składania ofert z 3 grudnia 2020 r. do dnia 11 grudnia 2020 r.
5.

Powody odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert (w
przypadkach, o których mowa w art. 10c ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych):

19 lipca 2019 r. Sejm RP uchwalił nowelizację art. 15 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18a ustawy z dnia 22 czerwca
2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020,
1579 i 1920 oraz z 2018 r. poz. 1603).___________________________________
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W wyniku zmian nastąpiło przesunięcie w czasie obowiązku pełnej elektronizacji zamówień w odniesieniu
do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż
centralny zamawiający, w których wartość zamówienia jest szacowana poniżej progów unijnych, z dnia 1
stycznia 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r. Obecnie obowiązek elektronizacji zamówień dotyczy
postępowań, w których wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne.
11 Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 11 grudnia 2020 r. o godz. 12 : 00

w: Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Olsztyna,
adres: PI. Jana Pawła I11 pok. 402 (sala konferencyjna),
10 - 101 Olsztyn
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie:
zamówienia, w wysokości 430 000,00 zł.,
3. W Dostępowaniu:
\/ Wpłynęło sześć ofert
12j Zestawienie ofert
1. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej - jeżeli
dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę lub koszt)

Nr
oferty

Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy,
adres siedziby lub miejsca zamieszkania

Cena oferty z VAT
w zł.

Centrala Elektrotechniczna
Waldemar Adamczyk
Bród 5, 26-660 Jedlińsk
Supply24 Sp. z o.o.
PI. Solny 14A/3
50-062 Wrocław
Zakład Usługowo - Handlowy
„ELKOT” Krzysztof Kotkowski
ul. 25 Czerwca 71
26-600 Radom
Firma Usługowo -Handlowa „KAMTECH”
Kamil Kotkowski
ul. Odrodzenia nr 101F
26-600 Radom
METALZBYT - HURT Sp. z o.o.
ul. Bardowskiego 2
43-300 Bielsko - Biała
Przedsiębiorstwo Handlowe
KOGEX Sp. z o.o., ul. Gajowa 53/16
50-520 Wrocław
Adres do korespondencji:
ul. Myszkowska 16, 52-019 Wrocław

1
2

3

4

5

6

Gwarancja jakości i
rękojmi w miesiącach

575 640,00 zł.

24 m-ce

499 999,92 zł.

36 m-cy

420 901,08 zł.

36 m-cy

434 098,98 zł.

36 m-cy

433 913,46 zł.

36 m-cy

445 354,71 zł.

36 m-cy

Termin wykonania, warunki gwarancji oraz płatności - zgodnie z postanowieniami SIWZ
W tym oferty wariantowe (jeżeli dotyczy): nie dotyczy______________________________________
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NOTATKA Z SZACOWANIA WARTOŚCI DO POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ
ELEKTRONARZĘDZI DO REGIONALNEGO MAGAZYNU KRYZYSOWEGO Z DNIA
06.11.2020 R.
Wartość oszacowano na podstawie cen ze sklepów internetowych obliczając średnią wartość
wyszukanych towarów, oraz ofert złożonych w pierwszym przetargu W tabeli poniżej wpisano i
zsumowano średnie wartości poszczególnych przedmiotów. Wartość szacunkowa zamówienia to
348 744,16 PLN.
wartość netto

Lp.

Asortyment

1

Piła mechaniczna łańcuchowa, spalinowa
do drewna

2

Łańcuchy zapasowe do pilarek

1689,3

3

Zestaw do ostrzenia łańcuchów

551,56

4

Piła spalinowa - ratownicza do cięcia
betonu i stali

38416,5

5

Tarcze ratownicze do pił ratowniczych

8387,8

6

Piła szablasta akumulatorowa

3438,4

7

Gwoździarka pneumatyczna

6985,95

8

Kompresor pneumatyczny do gwoździarki

16695,1

9

Sprężarka przewoźna z napędem
spalinowym 300 bar__________

62217,02

10

Agregat prądotwórczy

76400,64

11

Przedłużacz elektryczny 230V IP 67 / 50m

12

Przedłużacz elektryczny 230V IP 67 / 25m
SUMA

43013,2

16225
14150
288 170,47

Oferta firmy Z.U.H. ELKOT 475391,31 PLN brutto; 386 497 PLN netto
Oferta firmy P.H. KOGEX Sp. z o.o. 457 024,95 brutto; 371 565 PLN netto
Średnia wartość z powyższych wyliczeń wynosi 348 744,16 PLN

INSPEKTOR
Jarosław Aft&yszkiewicz

Jiszmi

L

-i

romourmm

Barczewo

© tel. 89-522-24-20
O fax 89-522-24-10
(ja) e-mail: bezpiec2nymof@ols2tyn.eu

Urząd Miasta Olsztyna
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Regionalne Centrum Bezpieczeństwa
ul. Augustowska 44, 10-683 Olsztyn

