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Pilchowice, dnia 12.08.2015 r. 
Numer sprawy IZP.272.452.2015 
 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa drogi ul. Gajowa w Leboszowicach. 

 

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 2, HUCZ Sp. z o.o.42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14. 
� Oferta nr 6, ORFIN Sp. z o.o. Zakład Robót Drogowych, 41-922 Radzionków,  

ul. Sikorskiego 5a. 
 

Uzasadnienie prawne: 

� Podstawą prawną odrzucenia oferty nr 2 jest art.90 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył 
wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami 
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia”.  

� Podstawą prawną odrzucenia oferty nr 6 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 2 Wykonawca w wymaganym terminie tj. do 11.08.2015r. do godz. 15:30 nie 
złożył wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny oferty złożonej w ramach przedmiotowego 
zamówienia. W związku z powyższym niniejsza oferta zostaje odrzucona. 

• W ofercie nr 6 stwierdzono błędnie wypełniony Załącznik nr 8 do SIWZ (brak zaznaczenia 
zapisów informujących o przynależności do grupy kapitałowej). Zamawiający wezwał 
Wykonawcę do uzupełnienia oferty w tymże zakresie, jednak w wyznaczonym terminie tj. 
do dnia 11.08.2015r do godz. 15:30 Wykonawca przedłożył skan załącznika, a wymagane 
było złożenie oryginału. 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%.  
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę LARIX Sp. zo.o. 
42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, 
 a jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  
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Wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu: 
 

 
 

Lp Nr 
oferty. 

Nazwa, siedziba i adres 
wykonawcy Cena w zł. 

 
Liczba 

uzyskanych 
punktów w 

kryterium cena 

Gwarancja 
i r ękojmia 

Liczba 
uzyskanych 
punktów w 
kryterium 

gwarancja i 
rękojmia 

 
 

Łączna 
liczba 

punktów 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1.  
 

1.  
LARIX Sp. z o.o. 
42-700 Lubliniec,  
ul. Klonowa 11 

275 857,82 80,00 72 m-ce 12,00 92,00 

 
2.  

 
3. 

Przedsiębiorstwo 
Budownictwa 
Drogowego Sp. z o.o.  
44-207 Rybnik,  
ul. Gliwicka 179A 

406 646,92 54,27 60 m-cy 10,00 64,27 

 
3. 

 
4. 

INFRAGO 
Przedsiębiorstwo Usług 
Technicznych 
44-207 Rybnik,  
ul. Turystyczna 1B 

388 422,46 56,82 60 m-cy 10,00 66,82 

 
4. 

 
5. 
 

AUTO-TRANS 
ASFALTY Sp. z o.o. 
44-186 Gierałtowice,  
ul. ks. Roboty 80 

337 057,15zł 65,47 120 m-cy 20,00 85,47 

 
5. 
 

 
7. 

Przedsiębiorstwo 
Remontów Ulic i 
Mostów,  
44-100 Gliwice,  
ul. Nad Bytomką 1 

349 704,51 63,11 72 m-ce 12,00 75,11 

 
6. 

 
8. 

„M+” Sp. z o.o. 47-230 
Kędzierzyn-Koźle,  
ul. Strzelecka 13b 

342 381,53ł 64,46 60 m-cy 10,00 74,46 

 
7. 

 
9. 

FAKTORIA POLSKA 
Sp. z o.o. 44-186 
Gierałtowice,  
ul. ks. Roboty 50  

315 562,13 69,93 60 m-cy 10,00 79,93 

 
8. 

 
10. 

P.H.U. DOMAX 
42-283 Boronów,  
ul. Grabińska 8 

327 660,39zł 67,35 60 m-cy 10,00 77,35 

 
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 


