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Pilchowice, dnia 21.01.2016 r. 
Numer sprawy IZP.272.840.2015  
 

Wykonawcy zgodnie z wykazem 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Termomodernizacja Publicznego Przedszkola  
w Nieborowicach. 

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 2015 r. poz. 2164 z późn. zm), informuje o: 
 
− wykluczeniu następujących wykonawców 
Oferta nr 2 – OPOL-SKA Sp. z o.o. spółka komandytowa 45-807 Opole, ul. Anny Jantar 5/12 
Oferta nr 4 – PRZEMAR-BIS Sp. z o.o. Rozalin 2, 62-400 Słupca 
Oferta nr 6 – REMBUD ul. Sosnowa 7, 44-203 Rybnik  

 

Uzasadnienie prawne: 

� Podstawą prawną wykluczenia wykonawców, którzy złożyli odpowiednio oferty nr 2, 4 i 6 jest 
art. 24 ust 2 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi: „Z postępowania  
o udzielenie zamówienia wyklucza się (…) wykonawców, którzy nie wykazali spełniania 
warunków udziału w postępowaniu”.  

Uzasadnienie faktyczne:  

� W ofercie nr 2 Wykonawca w wymaganym terminie tj. do 14.01.2016r. do godz. 14:30 nie 
złożył wyjaśnienia do złożonej oferty w ramach przedmiotowego zamówienia. Wykonawca nie 
spełnił warunku pkt 8.1 SIWZ gdzie: „O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których 
wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy, że 
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał należycie, 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył realizację co najmniej:  
„(…) dwóch robót budowlanych związanych z budową dolnego źródła ciepła w postaci 
kolektorów pionowych gruntowych (długość odwiertu pojedynczego min. 100m) o wartości 
robót nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każda.”  
Wykonawca nie spełnił również warunku pkt 8.3 SIWZ gdzie: „O zamówienie mogą ubiegać 
się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia tzn.: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz kierownikami robót 
posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności 
sanitarnej i elektrycznej. (…) Wykonawca nie wykazała spełnienia powyższych warunków.  
W związku z powyższym wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy PZP ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje 
się za odrzuconą 

� W ofercie nr 4 Wykonawca w wymaganym terminie tj. do 14.01.2016r. do godz. 14:30 nie 
złożył wyjaśnienia do złożonej oferty w ramach przedmiotowego zamówienia. Wykonawca nie 
spełnił warunku pkt 8.1 oraz 8.3 SIWZ. Złożone przez Wykonawcę tj. załącznik nr 3 do SIWZ 
tj. wykaz robót budowlanych oraz załącznik nr 5 do SIWZ wykaz osób które będą uczestniczyć 
w wykonywanym zamówieniu zostały złożone bez jakiegokolwiek wypełnienia. Wykonawca 
zobowiązany jest wypełnić i złożyć ww. załączniki co umożliwi Zamawiającemu ich ocenę pod 
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względem zgodności z zapisami SIWZ. Wykonawca nie wykazała spełnienia powyższych 
warunków. W związku z powyższym wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy PZP ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje 
się za odrzuconą. 

� W ofercie nr 6 Wykonawca w wymaganym terminie tj. do 14.01.2016r. do godz. 14:30 złożył 
wyjaśnienia do złożonej oferty w ramach przedmiotowego zamówienia. Wykonawca nie 
spełnił warunku pkt 8.1 SIWZ. Złożone przez Wykonawcę oświadczenie tj. załącznik nr 3 do 
SIWZ jest nieprawdziwe gdyż złożone poświadczenia są niezgodne z prawdą. W związku  
z powyższym wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie 
z art. 24 ust. 4 ustawy PZP ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

− odrzuceniu następującej oferty: 
 

Oferta nr 8 - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MATEO Wójcicki Zbigniew, 44-100 Gliwice 
ul. Portowa 14 

 

Uzasadnienie prawne: 

� Podstawą prawną odrzucenia ofert nr 7 jest art. 89 ust 1 pkt. 2) w związku z art. 87 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej 
treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 
87 ust. 2 pkt 3”.  

Uzasadnienie faktyczne 

• W ofercie nr 8 Wykonawca w wymaganym terminie tj. do 14.01.2016r. do godz. 14:30 złożył 
wyjaśnienia do złożonej oferty w ramach przedmiotowego zamówienia. W złożonym 
uzupełnieniu z pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji 
wykonawcy zasobów i potencjału na potrzeby wykonania zadania związanego z 
Termomodernizacją Publicznego Przedszkola w Nieborowicach RHS DRILL Sp. z o.o. Spółka 
Komandytowa z siedzibą w Poznaniu oświadcza, że będzie podwykonawcą, a Wykonawca w 
formularzu ofertowym oświadczył, że nie będzie wprowadzał podwykonawców i całe zadanie 
wykona siłami własnymi. Ponad to ze złożonych dokumentów nie wynika kto osobowo może 
reprezentować firmę RHS DRILL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu. 
Wykonawca nie przedłożył w wymaganym terminie odpisu KRS firmy RHS DRILL Sp. z o.o., 
która zgodnie z KRS firmy RHS DRILL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa jest uprawniona do 
reprezentacji ww. podmiotu.  

 Złożone dokumenty poświadczenia wykonania robót budowlanych w zakresie budowy pomp 
ciepła tj. referencje z dnia 05.12.2015r wystawione przez firmę Eko Ciepło z Zielonej Góry oraz 
Zakład Usługowy „Kobeszko & Syn” St. Kobeszko, p. Kobeszko Sp. jawna z Choszczna 
zostały przedłożone w formie kopi, a nieczytelny podpis potwierdzający ich zgodność  
z oryginałem został złożony bez pieczęci imiennej. Ponadto brak tu również pieczęci firmowej 
podmiotu podpisującego dokument za zgodność z oryginałem. Został tu naruszony pkt 9 ppkt 7 
SIWZ gdzie Zamawiający zastrzegł, że „ upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio 
wynikać z dokumentów rejestrowych dołączonych do oferty. W przeciwnym wypadku do oferty należy 
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem przez osobę/y  uprawnione  do reprezentacji Wykonawcy. 

 
(…)  W przypadku, gdy sposób reprezentacji nie jest określony w dokumentach rejestrowych 
zamawiający będzie stosował odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Kodeksu 
cywilnego dotyczące sposobu reprezentacji.  
(…) Podpis osoby/osób upoważnionej składany na dokumentach, o których mowa powyżej musi 
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pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną).  
Zgodnie z treścią art. 87 ust. 1 ustawy PZP w toku badania i oceny ofert zamawiający może 
żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, jednak niedopuszczalne 
jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty 
oraz, dokonywanie istotnej zmiany w jej treści. Wprowadzanie podwykonawcy, na zasoby 
którego powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na 
etapie składania wyjaśnień jest niedopuszczalne i prowadziłoby do zmiany treści oferty, w 
której wykonawca wskazał, że nie będzie powierzał żadnej części zamówienia 
podwykonawcom. W związku z powyższymi nieprawidłowościami niniejsza oferta zostaje 
odrzucona. 

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 9 złożona przez Wykonawcę POL-KATO II FHU 
Agnieszka Ciosek z siedzibą w Katowicach, 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   adres wykonawcy Cena w zł. 

Liczba 
uzyskanych 
punktów w 

kryterium cena 

Gwarancja i 
rękojmia w 
miesiącach 

Liczba 
uzyskanych 
punktów w 
kryterium 

gwarancja i 
rękojmia 

Łączna liczba 
punktów 

1 1 

NOVUM 
Centrum 
techniki 
Grzewczej i 
Sanitarnej 
Markiewicz 
Stanisław 

38-400 Krosno,  
ul. Mięsowicza 2  1 692 009,13  

                     
67,52     

                        
72,00     

                     
12,00                79,52    

2 3 
EKOINSTA
L Sp. z o.o. 

96-100 
Skierniewice, 
Sierakowice Prawe 
141 d 1 786 505,54  

                     
63,95     

                      
120,00     

                     
20,00                83,95    

3 5 

Przedsiębior
stwo 
Produkcyjno
-Usługowe 
AGROCOM 
Sp. z o.o.  

41-303 Dąbrowa 
Górnicza, ul. Aleja 
Józefa 
Piłsudskiego 2 1 665 635,80  

                     
68,59     
 

                      
120,00     
 

                     
20,00                88,59    

4 7 

Firma 
Inżynierska 
ALOG 

47-208 Reńska 
Wieś, ul. 
Kozielska 24 1 677 287,49  

                     
68,11     

                      
120,00     

                     
20,00                88,11    
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5 9 

POL-
KATO II 
F.H.U 
Agnieszka 
Ciosek 

40-872 Katowice; 
ul. Zawiszy 
Czarnego 16a 1 428 049,66  

                     
80,00     

                        
60,00     

                     
10,00                90,00    

6 10 

ROBIREX 
Przedsiębior
stwo 
Produkcyjno
-Handlowo-
Usługowa 
Roman 
Biernacki 

44-105 Gliwice,  
ul. Wigilijna 28 1 764 000,00  

                     
64,76     

                      
120,00     

                     
20,00                84,76    

7 11 

DOMTON 
mgr inż.. 
Andrzej 
Wnuk 

44-144 Żernica,  
ul Wrzosowa 3 1 704 975,54  

                     
67,01     

                      
120,00     

                     
20,00                87,01    

 

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 
 

Łukasz Gwóźdź 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Do widomości: 
- wykaz wykonawców odrzuconych 
- wykaz wykonawców spełniających wymogi SIWZ 


