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Pilchowice, dnia 03.03.2016 r. 
Numer sprawy IZP.272.4.3.2016  
 

Wykonawcy zgodnie z wykazem 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg gminnych: ul. Cystersów, ul. Lipowej,  
ul. Powstańców Śląskich w Stanicy; ul. Cichej w Nieborowicach; ul. Krótkiej w Wilczy . 

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: 
 
− odrzuceniu następujących ofert: 
Oferta nr 3 – MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., 44-

101 Gliwice, Plac Piastów 10 
Oferta nr 4 – LARIX Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11 
Oferta nr 5 – Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1 
Oferta nr 6 - PUH DOMAX Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8 
Oferta nr 9- Geo-Bud - T.B.M. Sp. z o.o., 44-240 Żory, ul. Boczna 6 
Oferta nr 10 - HUCZ Sp. z o.o., 42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14 
Oferta nr 12 - CERTIGOS Mateusz Kałuża, 47-440 Górki Śląskie, ul. Rudzka 12 

 

Uzasadnienie prawne: 

� Podstawą prawną wykluczenia wykonawców, którzy złożyli odpowiednio oferty nr 3,4,5,6,9,10 i 12 jest 
art. 90 ust 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”.  

 

Uzasadnienie faktyczne:  

� Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 4,5,9,10 zostali wezwani przez Zamawiającego do złożenia 
wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny. W wymaganym terminie tj. do 29.02.2016r. do godz. 15:30 
przedmiotowi Wykonawcy nie złożyli wyjaśnień do złożonej oferty w ramach przedmiotowego 
zamówienia. W związku z powyższymi nieprawidłowościami niniejsza oferta zostaje odrzucona. 

� W ofercie nr 3 i 6 Wykonawcy w wymaganym terminie tj. do 29.02.2016r. do godz. 15:30 złożyli 
wyjaśnienia w sprawie rażąco niskiej ceny, jednak nie zawierały one załączników potwierdzających 
treść wyjaśnień. W związku z powyższymi nieprawidłowościami niniejsza oferta zostaje odrzucona. 
W ofercie nr 12 Wykonawca w wymaganym terminie tj. do 29.02.2016r. do godz. 15:30 złożył 
wyjaśnienia w sprawie rażąco niskiej ceny, jednak nie zawierały one załączników potwierdzających 
treść wyjaśnień. Ponadto Wykonawca został wezwany do uzupełnienia dokumentów również w ww. 
terminie. Jednak złożone referencje i poświadczenia 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 
pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną).  
W związku z powyższymi nieprawidłowościami niniejsza oferta zostaje odrzucona. 



    

2 
 

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%, gwarancja 15% oraz termin wykonania 5%.  
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 11 złożona przez Wykonawcę SKANSKA S.A. Oddział 
Budownictwa Inżynieryjnego w Katowicach z siedzibą przy ul. Chorzowskiej 152, 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 
Oferent Adres 

Wartość oferty 

brutto 

Gwaranc

ja 

Termi

n wyk. 

PKT 

Cena 

PKT 

Gwarancja 

PKT 

Termin 

wyk. 

Suma pkt 

1 11 

SKANSKA S.A.  
Oddział 
Budownictwa 
Inżynieryjnego  
w Katowicach 

40-101 Katowice, 
ul. Chorzowska 152 887 574,80 zł  

                     
84,00    

                     
14     

        
80,00    

        
10,50     

          
5,00     

     
95,50    

2 7 

LIBUD 
ASFALTY 
Sp. z o.o. 

41-200 Sosnowiec, 
ul. Daleka 12B/8 908 124,20 zł  

                     
60,00    

                     
16     

        
78,19    

           
7,50     

          
4,38     

     
90,06    

3 1 
D-ART. Damian 
Ogrodowski 

44-264 Jankowice, 
ul. Tulipanowa 38 941 747,20 zł  

                     
72,00    

                     
14     

        
75,40    

           
9,00     

          
5,00     

     
89,40    

4 8 
TRANSKOM  
Robert Białdyga 

47-143 Jaryszów, ul. 
Zwycięstwa 1 1 137 523,58 zł  

                     
72,00    

                     
16     

        
62,42    

           
9,00     

          
4,38     

     
75,80    

5 13 

Przedsiębiorstwo 
Budownictwa 
Drogowego  
Sp. z o.o. 

44-207 Rybnik ul. 
Gliwicka 179 A 1 145 177,62 zł  

                     
60,00    

                     
16     

        
62,00    

           
7,50     

          
4,38     

     
73,88    

6 2 
EUROVIA 
POLSKA S.A. 

44-203 Rybnik, ul. 
Prosta 144 1 350 749,41 zł  

                     
60,00    

                     
16     

        
52,57    

           
7,50     

          
4,38     

     
64,44    

 
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 
Ewelina Sankiewicz 

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


