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Pilchowice, dnia 12.08.2015 r. 
Numer sprawy IZP.272.408.2015 
 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Utwardzenie terenu wzdłuż Domu Kultury w Żernicy - 
nawierzchnia z kostki brukowej 

 

ZAWIADOMIENIE 
I 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm), informuje o: 
 
− odrzuceniu następującej oferty: 

� Oferta nr 3, INFOPOL Rafał Szczyrba, ul. Fabryczna 10, 41-909 Bytom 
� Oferta nr 5, PPHU Agnieszka Borczyk ul. Strażacka 19a, 41-807 Zabrze 

 
Uzasadnienie prawne: 

Podstawą prawną odrzucenia oferty nr 3 i 5 jest art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. 

Uzasadnienie faktyczne: 

• W ofercie nr 3 Wykonawca w formularzu ofertowym nie wypełnił (brak uzupełnienia na 
formularzu ofertowym) zapisu dotyczącego drugiego kryterium. Ponadto Wykonawca został 
wezwany do uzupełnienia dokumentu (załącznik nr 3 do SIWZ) z uwagi na błędny zapis  
w kolumnie związanej z wartością brutto jednej z wykonanych robót. Wykonawca 
przedmiotowe uzupełnienie złożył w wymaganym terminie tj. do dnia 10.08.2015r do godz.: 
15:30, jednak uzupełniony dokument nie spełnia wymogów SIWZ, gdyż w uzupełnieniu 
została wpisana tylko jedna robota budowlana. W zawiązku z czym oferta niniejszego 
Wykonawcy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i podlega 
odrzuceniu z uwagi na błąd który nie podlega powtórnemu uzupełnieniu.  

• W ofercie nr 5 stwierdzono błędnie wypełniony Załącznik nr 8 do SIWZ (brak zaznaczenia 
zapisów informujących o przynależności do grupy kapitałowej) oraz brak było załącznika  
nr 3 do SIWZ tj. wykazu robót budowlanych oraz poświadczeń, dowodów potwierdzających 
należyte wykonanie tych robót. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty  
w tymże zakresie, jednak w wyznaczonym terminie tj. do dnia 10.08.2015r do godz. 15:30 
Wykonawca przedłożył poprawnie wypełniony załącznik nr 5 jednak poświadczenia 
złożone do załącznika nr 3 nie potwierdzają oświadczenia Wykonawcy złożonego na tymże 
załączniku.  W związku z czym oferta nie spełnia wymogów SIWZ ww. zakresie. 

II 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  
- Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm), informuje  
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego. 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena 80%  oraz gwarancja i rękojmia 20%.  
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Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 7 złożona przez wykonawcę MAR-KOP M. 
Pawliczek Smolnica, ul. Szkolna 10 44-153 Sośnicowice, który spełnił wszystkie warunki udziału 
w postępowaniu, a jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  

Wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu: 
 

 
 

Lp Nr 
oferty. 

Nazwa, siedziba i adres 
wykonawcy cena 

 
Liczba 

uzyskanych 
punktów w 

kryterium cena 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

Liczba 
uzyskanych 
punktów w 
kryterium 

termin 
wykonania 
zamówienia 

 
 

Łączna 
liczba 

punktów 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1.  
 

1.  
 

DARKOL Dariusz Kołek, 
Jakubowice 5,  

47-280 Pawłowiczki 
 

 
 

34 649,42zł 58,62 

 
 

72 m-ce 20,00 78,62 

 
2.  

 
2.  

 
PHU „KWABUD” 

Mirosław Wysopał, 44-100 
Gliwice ul. Toszecka 102 

 

 
 

41 009,74zł 49,52 

 
 

60 m-cy 16,67 66,19 

 
3. 

 
4. 

 
„ALMIX” Sp. z o.o., 44-

103 Gliwice,  
ul. Odrowążów 101 KM 

 

 
 

35 881,46zł 56,60 

 
 

60 m-cy 16,67 73,27 

 
4. 

 
6. 

 
Przedsiębiorstwo 

Budownictwa Drogowego 
Sp. z o.o. 

44-207 Rybnik, ul. 
Gliwicka 179 a 

 

 
 
 

27 002,82zł 75,21 

 
 
 

60 m-cy 16,67 91,88 

 
5. 

 
7. 

 
MAR_KOP M. 

Pawliczek, Smolnica ul. 
Szkolna 10 

 

 
 

25 387,20zł 80 

 
 

72 m-ce 20 100 

 
Zgodnie z art. 94 ustawy PZP podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od 

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Jednocześnie na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający prosi o niezwłoczne 
potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia.  

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
 

Franciszek Musiolik 


