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Pilchowice, dnia 20.05.2016 r. 

Numer sprawy IZP.272.4.7.2016 

 

Wykonawcy zgodnie z wykazem 

 

SPROSTOWANIE ZAWIADOMIENIE 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Remont drogi ul. Św. Huberta w Leboszowicach”. 

 

Z uwagi na błędne zapisy poczynione przez Zamawiającego poniżej przedkładamy poprawione zapisy 

zawiadomienia. 

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: 

Oferty nr 3 złożonej przez 

P.U.H. „Domax” Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8 

 

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 do złożonej oferty, w wymaganym terminie tj. do 09.05.2016. do godz. 15:30 złożył 

uzupełnienie. Jednak przedłożone dokumenty nie spełniają wymogów SIWZ w zakresie wykazania 

doświadczenia. Wykonawca złożył oświadczenie, że wykonał roboty budowlane związane z ułożeniem 

płyt betonowych. Jednak ze złożonego poświadczenia wydanego przez Hutę Cynku Miasteczko Śląskie z 

dnia 10.05.2013r wynika, że w ramach inwestycji związanej z remontem placu rozładunkowego przy 

Magazynie Surowców PUH DOMAX Arkadiusz Mika wykonało utwardzenie terenu w postaci „betonowej 

płyty o gr. 20 cm ze zbrojeniem rozproszonym i dylatacją”, z poświadczenia Zarządu Powiatu 

Strzeleckiego w Strzelcach Opolskich wynika, że w ramach robót budowlanych dla zadania „Przebudowa 

wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809O Izbicko –Ligota Dolan na 

odcinku Izbicko-Otmice” PUH DOMAX Arkadiusz Mika wykonał „nawierzchnię maszynową (układarka 

do betonu) z betonu cementowego klasy C30/37 gr 22 cm wraz z montażem dybli fi 32 dł.560 mm, kotew 

fi 16 dł.600: z wypełnieniem spoin dylatacyjnych masą zalewową na gorąco”. 

W związku z powyższym Zamawiający uznał, że powyższe poświadczenia nie spełniają wymogu 
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8.1 SIWZ („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 trzy robót budowlanych, polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogi z płyt 

betonowych, o wartości, nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda (…)”); gdyż przedłożone  

w ramach uzupełnień przez PUH DOMAX Arkadiusz Mika poświadczenia świadczą o tym, że w dwóch 

zadaniach została wykonana betonowa płyta monolityczna, a nie droga polegająca na ułożeniu drogi z płyt 

betonowych. Technologia wykonania robót związanych z ułożeniem płyt betonowych, a wykonaniem 

betonowej płyty monolitycznej jest różna dlatego zdaniem Zawijającego poświadczenia złożone przez 

Wykonawcę nie potwierdzają spełnienia warunku postawionego w SIWZ.  W związku z czym 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 1 złożona przez Wykonawcę Konsorcjum Firm „D-ART" Firma 

Budowlana Damian Ogrodowski z siedzibą w Jankowicach oraz GEO-BUD-T.B.M  

Sp. z. o.o. z siedzibą w Żorach, 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 
ofert

y 

Nazwa, siedziba i adres 
wykonawcy Cena w zł. 

 
Liczba 

uzyskanyc
h punktów 

w 
kryterium 

cena 

Gwaranc
ja i 

rękojmia 
w 

miesiącac
h 

Liczba 
uzyskany

ch 
punktów 

w 
kryteriu

m 
gwarancj

a i 
rękojmia 

 
 

Łączna 
liczba 
punktó

w 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 

Konsorcjum „D-ART" 
Firma Budowlana Damian 
Ogrodowski  44-264 
Jankowice, ul. Tulipanowa 
38 oraz GEP-BUD-T.B.M 
Sp. z o.o. ul. Boczna 6, 44-
240 Żory 

238 821,24 80,00 72 15 95,00 
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2 2 

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

287 688,57 66,41 72 15 81,41 

3 4 
MAR-KOP Mariusz Pawliczek 
44-153 Sośnicowice, Smolnica 
ul. Szkolna 10 

275 189,75 69,43 96 20 89,43 

 

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 


