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Pilchowice, dnia 12.05.2016 r. 
Numer sprawy IZP.272.4.2.2016 
 

Wykonawcy zgodnie z wykazem 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja ZSP w Żernicy etap III - instalacje. 

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 1 – Konsorcjum: 

Adam Dyla, 42-700 Lubliniec, ul. Tuwima 6,  /Lider konsorcjum/, 
INTEGRA Sp. z o.o. Al. Korfantego 169, 40-153 Katowice /Członek konsorcjum/  

 
Oferta nr 3 – POLSILVA Sp. z o.o. 45-057 Opole, ul. Ozimska 18/6 

 

Uzasadnienie prawne: 

� Podstawą prawną wykluczenia wykonawców, którzy złożyli odpowiednio oferty nr 1 i 3 jest art. 24 ust 
2 pkt. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi: „Z postepowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału  
w postepowaniu”.  

  

Uzasadnienie faktyczne:  

� Wykonawca, który złożył ofertę nr 1 został wezwany w dniu 26.04.2016 r. przez Zamawiającego do 
złożenia wyjaśnień w zakresie podejrzenia o zmowę przetargową oraz wyjaśnień w zakresie 
przedłożonych poświadczeń i oświadczenia dotyczącego wykazu robót budowlanych. W zakresie 
podejrzenia zmowy przetargowej wyjaśnienia Wykonawcy nie przekonały Zamawiającego. W 
złożonych wyjaśnieniach Wykonawca sam potwierdził, że zarówno konsorcjum jak i firma POLSILVA 
Sp. z o.o. korzystali z tego samego kosztorysanta oraz wcześniej Wykonawcy współpracowali przy 
podobnych inwestycjach co jest przesłanką o podejrzenia zmowy przetargowej. Jednocześnie z uwagi 
na wyjaśniania wskazujące na brak zrozumienia przez Wykonawcę warunku wpisanego przez 
Zamawiającego. W następstwie powyższego oświadczenia Zamawiający w dniu 06.05.2016 r. wezwał 
Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w celu spełnienia warunków postępowania wynikających z 
zapisu 8.1 SIWZ tj. załącznika nr 3 do SIWZ. W wymaganym terminie tj. do 10.05.2016r. do godz. 
15:30 przedmiotowy Wykonawca nie złożył wymaganych uzupełnień w formie papierowej. Jednak do 
10.05.2016r. Wykonawca złożył dokumenty w formie elektronicznej wraz z nowymi poświadczeniami i 
oświadczeniem z którego wynikało, że cztery z pięciu robót na które powołuje się Wykonawca w 
zakresie położenia instalacji wod-kan, elektrycznej i p.poż, nie przekroczyły kwoty 1 000 000 zł. W 
związku z czym przedmiotowa oferta nie spełnia warunków udziału postępowania dlatego zostaje ona 
odrzucona. 

� Wykonawca, który złożył ofertę nr 3 został wezwany w dniu 18.04.2016 r. przez Zamawiającego do 
złożenia uzupełnienia dokumentów w celu spełnienia warunków postępowania wynikających z zapisu 
8.1 i 8.3 SIWZ tj załącznika nr 3 i załącznika nr 5 do SIWZ. 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. 

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  
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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 20%.  
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę Firma Inżynierska "ALOG" mgr inż. 
Gerard Gola  z siedzibą w Reńskiej Wsi, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego 
oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z 
uwzględnieniem pkt I.  

Wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu: 
 

LP 
Nr 

oferty 
Oferent Adres 

Wartość oferty 
brutto zł 

Gwara
ncja 

PKT 
Cena 

PKT 
Gwaran

cja 

PKT 
Razem 

1 2 

Semper Plus s.c. 
Krzysztof Hadaś, 
Beata Hadaś 

44-100 Gliwice, 
ul. Daszyńskiego 239 

2 553 984,89 60 60,50 10,00 70,50 

2 4 

Firma Inżynierska 
"ALOG" 
mgr inż. Gerard Gola 

47-208 Reńska Wieś, 
ul. Kozielska 24 

2 662 387,47 120 58,04 20,00 78,04 
 
 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 wiadomości: 
- wykaz wykonawców odrzuconych: 
1. Adam Dyla, 42-700 Lubliniec, ul.Tuwima 6,   
2. POLSILVA sp. z o.o., 45-057 Opole, ul.Ozimska 18/6 
 
 - wykaz wykonawców spełniających wymogi SIWZ: 
1. Firma Inżynierska "ALOG" mgr inż. Gerard Gola, 47-208 Reńska Wieś, ul.Kozielska 24 
2. Semper Plus s.c. Krzysztof Hadaś, Beata Hadaś, 44-100 Gliwice, ul.Dazyńskiego 239 


