Olsztyn, dnia 15 kwietnia 2020 roku
Przedmiot zamówienia: Dostawy oleju napędowego dla ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie
nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZGOK/PN/10/2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), informuje się, że na dzień 15 kwietnia 2020 roku na
godzinę 11:30 został wyznaczony termin otwarcia ofert dodatkowych w ww. postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Do wiadomości obecnych osób podane zostały następujące informacje:
1. Informacja ze strony https://miniportal.uzp.gov.pl:- lista złożonych ofert

2. Informacja o ofertach odszyfrowanych:
Zamawiający po pobraniu ze strony miniPortalu klucza prywatnego dla ofert dodatkowych
odszyfrował jedną ofertę dodatkową złożoną przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo HandlowoTransportowe „TRACOM” Sp. z o.o., 11-700 Mrągowo, ul. Przemysłowa 11 i odczytał dane
oferty:
 Łączna cena oferty brutto 1 672 800,00 zł, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

Przedmiot
zamówieni
a

Podstaw
a
kalkulacj
i ceny
oferty
(Rozdzia
ł XII
IDW) za
1 litr [zł]

olej
napędowy

3,64zł

narzut (+)
albo upust
(-)
Wykonawc
y [zł]

cena
nett
o za
1 litr
[zł]

ilość
[litry]

wartość
netto oferty
[zł]

stawka
podatk
u VAT
[%]

Upust

3,40z
ł

400 00
0

1 360 000,00
zł

23%

- 0,24 zł

wartość brutto oferty
[zł]

1

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie
ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, tel. 89 555 20 10, email: zgok@zgok.olsztyn.pl,
REGON 510734049, NIP 739-29-54-369, numer rejestrowy BDO: 000027736
KRS 0000097877 Sąd Rejonowy w Olsztynie, Kapitał zakładowy wniesiony 22 188 500 zł

672 800,00zł

3. Informacja dotycząca przesłanych plików, z których treścią podczas czynności otwarcia ofert
Zamawiający nie był w stanie się zapoznać.
Do godziny 13:30 nie można było odszyfrować skompresowanego i zaszyfrowanego pliku o
nazwie ZGOK OLSZTYN 01-04-2020.zip złożonego przez Wykonawcę Arkadiusz Mazurkiewicz.
Zamawiający zgłosił problem do pomocy technicznej miniPotralu. Do godziny 19:30 Zamawiający
nie otrzymał odpowiedzi dotyczącej rozwiązania ww. problemu.
4. Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy PZP, otwarcie ofert następuje bezpośrednio po upływie terminu
ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
Z ww. przepisu wynika, iż zamawiający bezpośrednio po upływie terminu składania ofert, tj.
w tym samym dniu, w którym termin ten upłynął, zobowiązany jest do otwarcia złożonych ofert
w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Zgodnie z opinią UZP pt. Sposób postępowania z ofertą elektroniczną, z którą zamawiający nie
jest w stanie się zapoznać (Informator nr 3/2019): Zamawiający nie może odroczyć otwarcia ofert
w czasie ani przedłużyć terminu otwarcia. Nie jest również możliwe dokończenie przerwanego, czy
nie w pełni przeprowadzonego otwarcia ofert. Publiczne otwarcie ofert nie może zostać
powtórzone w danym postępowaniu, jest to bowiem czynność faktyczna oraz jednokrotna.
Otwarcie ofert polega na ich rozpakowaniu i odczytaniu informacji wymaganych przepisami. W
postępowaniach, w których oferty składane są elektronicznie, za pośrednictwem miniPortalu,
zamawiający pobiera przesłane pliki, następnie je odszyfrowuje i otwiera, a po otwarciu odczytuje
informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, tj. podaje nazwy (firmy) oraz adresy
wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

___________________________
Beata Bagińska
Kierownik Zespołu ds. Zamówień Publicznych
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