
 

 

 

 

 

Toruń, dnia   9 .08. 2013 r.  

 

dotyczy : postępowanie o zamówienie publiczne Znak: SK/ZP-16/2013 na dostawę dwóch samochodów 

ciężarowych śmieciarek w formie leasingu operacyjnego –  informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r.- Prawo zamówień publicznych – 

u.P.z.p. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego 

zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Konsorcjum Firm: IMPULS- LEASING S. p.  z o. o. z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 212 A/ Oddział w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 27 -

29  i WANECKI Sp. z o. o z siedzibą w Mogilianach przy ul. Myślenickiej 19. Oferta otrzymała łącznie 

98,00 pkt. W kryterium cena jest to oferta najtańsza – 90 pkt. W kryterium zużycie energii oferta otrzymała 

8 pkt.  

II lokatę otrzymała oferta złożona przez  BRE  LEASING Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. 

Skorupki 5. Oferta otrzymała Łącznie 97,33 pkt. W tym 87,33 pkt. w kryterium cena i  pkt. w kryterium 

zużycie energii. Oferta otrzymała Łącznie 87,33 pkt. W tym 87,33 pkt. w kryterium cena i 10 pkt. w 

kryterium zużycie energii. 

III lokatę otrzymała oferta złożona przez ; Konsorcjum Firm: VB LEASING  z siedzibą w Wrocławiu przy 

ul. Strzegomskiej 42B i DBK SP. z o. o  z siedzibą w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 43 a. Oferta otrzymała 

Łącznie 90,95   pkt. W tym 82,95 pkt. w kryterium cena i 8 pkt. w kryterium zużycie energii. 

IV lokatę  otrzymała oferta złożona przez MILENIUM LEASING SP. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Żaryna 2A i INTEGRA Kamiński Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Gołębiej 1. Oferta otrzymała 

Łącznie 87,95  pkt. W tym 79,02 pkt. w kryterium cena i 8 pkt. w kryterium zużycie energii. 

 

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta po upływie 10 dni od daty przekazania 

wykonawcom niniejszego zawiadomienia zgodnie z 94.1 pkt1) ustawy P z p. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Liczba złożonych ofert: 6 

Oferty ważne – 4 

Oferty odrzucone – 2 

1. Konsorcjum Firm : Europejski Fundusz Leasingowy S.A.  , Ul. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław 

(Lider Konsorcjum)  i  Stal Sp. z o. o., ul. Pomiechowska 49/12 , 04-694 Warszawa. 

2. Konsorcjum Firm: PEKAO LEASING SP z o. o. , ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa ( Lider 

Konsorcjum) i Stal Sp. z o. o., ul. Pomiechowska 49/12 , 04-694 Warszawa. 

Podstawa prawna odrzucenia powyższych ofert :  art.89 ust.1.  pkt1.- treść oferty jest niezgodna z treścią 

ustawy Prawo zmówień publicznych.  

Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu zostały złożone 2 oferty przez jednego wykonawcę . Firma Stal 

Sp. z o. o., ul. Pomiechowska 49/12 , 04-694 Warszawa zarejestrowana w KRS pod numerem 0000291711  

figuruje jako członek konsorcjum w dwóch ofertach złożonych  z  różnymi instytucjami finansującymi. 

Oceniając oferty przez pryzmat przepisów art. 23 oraz art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - dalej p.z.p. należy stwierdzić, że 

art. 23 p.z.p. dopuszcza możliwość ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przez wykonawców 

występujących w postępowaniu wspólnie (popularnie określanych mianem konsorcjum). Są oni jednak 

zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustawodawca 

zaznaczył również, iż przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców 

występujących wspólnie. W praktyce stosunki między wykonawcami oraz zakres pełnomocnictw jednego  

z nich określa zwierana między nimi umowa, sporządzana na potrzeby uczestnictwa w konkretnym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jednak na skutek zawarcia umowy przez wykonawców 

występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie powstaje żadna nowa 

jednostka organizacyjna, żaden nowy podmiot obdarzony cechami charakterystycznymi chociażby dla tzw. 

"ułomnej osoby prawnej". Nie zaistnieje w obrocie prawnym nowa osoba prawna, a umowa konsorcjum jest 

typową umową zobowiązaniową, która reguluje warunki współpracy między wykonawcami tylko w okresie 

trwania postępowania - ewentualnie również po jego zakończeniu - o udzielenie zamówienia publicznego. 

Jedynym wyróżnikiem wobec pozostałych wykonawców jest obowiązek ustanowienia pełnomocnika, który 

w imieniu pozostałych konsorcjantów będzie wykonywał czynności związane z uczestnictwem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

W związku z powyższym każdy z wykonawców - konsorcjantów nadal postrzegany jest jako zupełnie 

odrębny i samodzielny podmiot, do którego jak wspomniano powyżej odpowiednie zastosowanie znajdują 

przepisy dotyczące każdego z wykonawców. W szczególności chodzi o przepisy zawarte w art. 7 ust. 1 

p.z.p. zobowiązujące zamawiającego do przygotowania i przeprowadzania postępowania w sposób 

zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Ta podstawowa 

zasada wyrażona została także w prawie wspólnotowym, a mianowicie art. 2 Dyrektywy klasycznej. 

Stanowi ona jeden z filarów, na których opiera się prawo zamówień publicznych w całej Unii Europejskiej.  

 



 

 

 

 

Zasada zachowania uczciwej konkurencji znajduje także swoje odzwierciedlenie w obowiązku 

przestrzegania przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej  

konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Na gruncie p.z.p. czynem 

nieuczciwej konkurencji może być w szczególności utrudnianie dostępu do rynku innym wykonawcom 

poprzez sprzedaż towarów i usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia oraz złożenie przez 

wykonawcę dwóch lub więcej ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Natomiast zasada równego traktowania wykonawców, o której ustawodawca wspomniał w art. 7 p.z.p. 

przejawia się w tym, iż status prawny każdego z nich nie powinien mieć żadnego wpływu na wybór 

najatrakcyjniejszej oferty. Zawiązanie przez wykonawców konsorcjum celem wspólnego ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego nie powoduje powstania żadnej nowej osoby prawnej oderwanej pod 

względem prawnym od jej twórców. Każdy z wykonawców nadal jest traktowany jako samodzielny 

podmiot, który składając ofertę jako członek innego konsorcjum (a więc drugą ofertę) może naruszyć zasadę 

uczciwej konkurencji w prawie zamówień publicznych. Złożenie drugiej oferty spowodowało także 

bezpośrednie naruszenie samej ustawy p.z.p., a konkretnie art. 82 ust. 1, który wprost stanowi, iż 

wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku konsorcjum wykonawcą jest nadal każdy z 

podmiotów występujących wspólnie, a tylko ich odpowiedzialność za ewentualną realizację umowy o 

udzielenie zamówienia publicznego jest solidarna. Konsorcjum jako grupa podmiotów występujących 

wspólnie nie jest traktowane przez p.z.p. jako jeden wykonawca. Określenie przez ustawodawcę wprost, iż 

wykonawca może złożyć w postępowaniu skutecznie tylko jedną ofertę powoduje a contrario, że złożenie 

więcej niż jednej skutkować powinno odrzuceniem obu ofert, jako działanie sprzeczne z przepisami ustawy.  

Przy czym nie będzie to działanie sprzeczne jedynie z art. 82 ust. 1 p.z.p., ale także art. 7 ust. 1 p.z.p., czyli 

zasady zachowania uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

W związku z powyższym oferty, w których występuje ten sam partner konsorcjum powinny zostać 

odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 p.z.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


