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Pilchowice, dnia 23.08.2019 r. 

Oznaczenie sprawy: IZP.271.62.2019                                 

 
WÓJT GMINY PILCHOWICE 

zawiadamia o wynikach postępowania 
 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
"Przebudowa dróg gminnych oraz budowa parkingu w Gminie Pilchowice" 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  
dla zadania nr 1: Przebudowa drogi gminnej, ul. Brzozowa w Żernicy 

Wybrano ofertę (nazwa i adres Wykonawcy): 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. 
44-207 Rybnik 
ul. Gliwicka 179A 
z ceną: 728 098,41 zł brutto  
 

Uzasadnienie prawne: 
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1986) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  

Uzasadnienie faktyczne: 
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19.07.2019 r. do godz. 9.00 wpłynęło 9 ofert (dla zadania 
nr 1 wpłynęło 8 ofert). Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ przewidział 
zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp i dokonał oceny oferty. Wszyscy 
Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu na zadanie nr 1 złożyli oświadczenia o braku 
przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów.  
Zamawiający dnia 22.07.2019 r., na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę P.P.U.H. 
LIBUD Liberda Sp. Jawna do złożenia wyjaśnień, celem ustalenia, czy złożona oferta zawiera rażąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca pismem z dnia 26.07.2019 r. 
poinformował Zamawiającego o zaistniałej omyłce, na skutek której oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
Następnie Zamawiający dokonując badania i oceny, czy Wykonawca P.U.H. „DOMAX” nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w SIWZ, pismem z dnia 
31.07.2019 r. wezwał Wykonawcę, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, do złożenia dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w dziale 11 pkt 1 
SIWZ. Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie zawiadomił Zamawiającego o błędzie w wyliczeniu 
ceny ofertowej dla zadania nr 1. 
Zamawiający dokonując badania i oceny, czy Wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Drogowego Sp. z o.o. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane 
w SIWZ, pismem z dnia 14.08.2019 r. wezwał Wykonawcę, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, do 
złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w dziale 11 pkt 1 SIWZ. 
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W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca, w wyznaczonym terminie tj. 19.08.2019 r. złożył wymagane 
dokumenty. 
Dnia 14.08.2019 r. Zamawiający zgłosił się z wnioskiem do Wykonawców o przedłużenie terminu 
związania ofertą w postępowaniu. Pięciu Wykonawców wyraziło zgodę na przedłużenie terminu 
związania ofertą. 
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 
Cena – 60% 
Okres gwarancji i rękojmi – 40%. 

Wybrana oferta nr 3 uzyskała najwyższą liczbę punktów – tj, 96,96 pkt (56,96 pkt w kryterium „cena”, 
40,00 pkt w kryterium „okres gwarancji i rękojmi”), jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty na zadanie: Przebudowa drogi gminnej, ul. Brzozowa
 w Żernicy: 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres  

Wykonawcy 

Liczba pkt w 
kryterium 

cena 

Liczba punktów w 
kryterium okres 

gwarancji i rękojmi 

Łączna 
punktacja 

1 
Hucz Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp.k. 
42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14 

Oferta odrzucona 

2 
EUROTECH Sp. z o.o. 
41-800 Zabrze, ul. Hagera 41 

44,33 40,00 84,33 

3 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego 
Sp. z o.o. 
44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 179A 

56,96 40,00 96,96 

4 
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe 
„TRANSKOM” Robert Białdyga 
47-143 Jaryszów, ul. Zwycięstwa 1 

Oferta odrzucona 

5 
P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika 
42-283 Boronów, ul. Grabińska 8 

Oferta odrzucona 

6 
P.P.U.H. „LIBUD” LIBERDA SPÓŁKA 
JAWNA 
41-200 Sosnowiec, ul. Sucha 48A 

Oferta odrzucona 

7 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 
47-400 Racibórz, ul. Adamczyka 12 

60,00 32,00 92,00 

8 

Konsorcjum firm: 
Lider konsorcjum – Przedsiębiorstwo Usług 
Technicznych INFRAGO MGR DOMINIKA 
OGRODOWSKA 
44-264 Jankowice, ul. Tulipanowa 38 
Partner konsorcjum – Firma Budowlana D-
ART. DAMIAN OGRODOWSKI 
44-264 Jankowice, ul. Tulipanowa 38 

49,56 40,00 89,56 

 

 

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

dla zadania nr 2: Przebudowa drogi gminnej, ul. Leśnej w Pilchowicach 

Wybrano ofertę (nazwa i adres Wykonawcy): 

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika 
42-283 Boronów,  
ul. Grabińska 8 
z ceną: 432 116,10 zł brutto  
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Uzasadnienie prawne: 
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1986) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  

Uzasadnienie faktyczne: 
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19.07.2019 r. do godz. 9.00 wpłynęło 9 ofert (dla zadania 
nr 2 wpłynęło 8 ofert). Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ przewidział 
zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp i dokonał oceny oferty. Wszyscy 
Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu na zadanie nr 2 złożyli oświadczenia o braku 
przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów.  
Zamawiający dokonując badania i oceny, czy Wykonawca P.U.H. „DOMAX” nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w SIWZ, pismem z dnia 
31.07.2019 r. wezwał Wykonawcę, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, do złożenia dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w dziale 11 pkt 1 
SIWZ.  
W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca, w wyznaczonym terminie tj. 05.08.2019 r. złożył 
dokumenty. 
Dnia 14.08.2019 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę do 
uzupełnienia dokumentów. Wykonawca w wymaganym terminie, tj. 20.08.2019 r. złożył dokumenty, 
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
Dnia 14.08.2019 r. Zamawiający zgłosił się z wnioskiem do Wykonawców o przedłużenie terminu 
związania ofertą w postępowaniu. Pięciu Wykonawców wyraziło zgodę na przedłużenie terminu 
związania ofertą. 
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 
Cena – 60% 
Okres gwarancji i rękojmi – 40%. 
Wybrana oferta nr 5 uzyskała najwyższą liczbę punktów – tj, 100,00 pkt (60,00 pkt w kryterium „cena”, 
40,00 pkt w kryterium „okres gwarancji i rękojmi”), jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych. 
 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty na zadanie: Przebudowa drogi gminnej, ul. Leśnej 
w Pilchowicach 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres  

Wykonawcy 

Liczba pkt w 
kryterium 

cena 

Liczba punktów w 
kryterium okres 

gwarancji i rękojmi 

Łączna 
punktacja 

1 
Hucz Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp.k. 
42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14 

Oferta odrzucona 

2 
EUROTECH Sp. z o.o. 
41-800 Zabrze, ul. Hagera 41 

43,01 40,00 83,01 

3 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego 
Sp. z o.o. 
44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 179A 

51,94 40,00 91,94 

4 
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe 
„TRANSKOM” Robert Białdyga 
47-143 Jaryszów, ul. Zwycięstwa 1 

Oferta odrzucona 

5 
P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika 
42-283 Boronów, ul. Grabińska 8 

60,00 40,00 100,00 

6 
P.P.U.H. „LIBUD” LIBERDA SPÓŁKA 
JAWNA 
41-200 Sosnowiec, ul. Sucha 48A 

Oferta odrzucona 
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7 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 
47-400 Racibórz, ul. Adamczyka 12 

57,63 32,00 89,63 

8 

Konsorcjum firm: 
Lider konsorcjum – Przedsiębiorstwo Usług 
Technicznych INFRAGO MGR DOMINIKA 
OGRODOWSKA 
44-264 Jankowice, ul. Tulipanowa 38 
Partner konsorcjum – Firma Budowlana D-
ART. DAMIAN OGRODOWSKI 
44-264 Jankowice, ul. Tulipanowa 38 

43,04 40,00 83,04  

 

 
Przewodniczący Komisji Przetargowej 

 
Arkadiusz Gawłowski 

 


