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98-345 Mokrsko         Urząd Gminy Mokrsko 

 
    Tel. 0-43 841 18 18 

      0-43 886 32 88 
    Fax 0-43 886 32 77   
 

Mokrsko, dnia 19.04.2011 r. 
ZFU-Z. 271.2.15.2011.BM 

 

 Wykonawcy  

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonanie  zadania: 

 

„Adaptacja części pomieszczeń budynków domów ludowo – strażackich w Chotowie i 

Słupsku na świetlice wiejskie”. 

 
 

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 

2010 r. Nr 113  poz. 759 ze zm.)   informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie  zadania: 

„Adaptacja części pomieszczeń budynków domów ludowo – strażackich w Chotowie i 

Słupsku na świetlice wiejskie”. 

  
za najkorzystniejsza uznano ofertę 

 Nr 11 złożoną przez : 

P.P.U.H. ESBUD sp.j. Dutka, Jaglic, Raducki 

ul. Traugutta 51, 98-300 Wieluń 

 

Jedyne Kryterium Cena, Liczba punktów w kryterium Cena : 100 pkt.  

Cena oferty brutto:                          756 793,23 PLN 

Cena ofert netto:   615 279,05 PLN 

VAT:     141 514,18 PLN 
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Uzasadnienie wyboru : Oferent spełnił wymagania określone w SIWZ i złożył 

ofertę z najkorzystniejszym bilansem ceny brutto, spośród ofert nieodrzuconych. 

  Wykluczono 7 Wykonawców, 

  Odrzucono 7 ofert.  

  

Wykluczono Wykonawcę, który złożył ofertę Nr 1 

Projekt Bud  

Firma Handlowo Usługowa 

Edyta Psut 

00-252 Warszawa, ul. Podwale 17 

 

Wykluczono Wykonawcę, który złożył ofertę Nr 2 

P.H.U. Monter 

Ul. P.O.W. 64A, 98-200 Sieradz 

 

Wykluczono Wykonawcę, który złożył ofertę Nr 3 

Firma Remontowo – Budowlana  

Batorex 

Bator Eugeniusz 

42-160 Krzepice, ul. Broniewskiego 6 

 

Wykluczono Wykonawcę, który złożył ofertę Nr 4 

Firma Remontowo – Budowlana  

DAW-BUD – Daniel Wywiał 

Rudnik Wielki, ul. Brzozowa 5A 

42-260 Kamienica Polska 

 

Wykluczono Wykonawcę, który złożył ofertę Nr 5 

ANBUD Sp. z o.o. 

98-300 Wieluń, ul. Krótka 8 

 

Wykluczono Wykonawcę, który złożył ofertę Nr 7 

P.H.U. BUDEX 

Tobiasz Lebioda 

98-300 Wieluń, ul. Warszawska 22 

 

Wykluczono Wykonawcę, który złożył ofertę Nr 8 

STYLMARK 

Marek Brysiak 

42-200 Częstochowa, ul. Kiedrzyńska 24/32 
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Uzasadnienie prawne: 

Art. 24 ust 2 pkt. 2 (oferty nr 1, nr 3, nr 4, nr 5, nr 7) i pkt. 4 (oferty nr 2 i nr 8) ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113  poz. 759 

ze zm.). 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zgodnie z Art. 24 ust 2 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113  poz. 759 ze zm.) oraz zapisami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia dla powyższego postępowania, Zamawiający wyklucza Wykonawcę, 

który nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania z ofertą. W dniu 09.03.2011 

pismem znak: ZFU.2.271.2.4.2011.bm Zamawiający wezwał wszystkich oferentów 

uczestniczących w postępowaniu do przedłużenia terminu związania z ofertą o 60 dni, tj. do 

dnia 19 kwietnia 2011r. Wykonawca, który złożył ofertę nr 1 nie poinformował 

Zamawiającego w terminie do dnia 16 marca br. o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania z ofertą. Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 3, nr 4, nr 5, nr 7 nie wyrazili zgody 

na przedłużenie terminu związania z ofertą.. 

Biorąc powyższe pod uwagę, złożone przez Wykonawców oferty nr 1, nr 3, nr 4, nr 5, 

nr 7, na podstawie z art. 89 ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113  poz. 759 ze zm.) uznano za odrzucone. 

 

Zgodnie z Art. 24 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113  poz. 759 ze zm.) oraz zapisami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia dla powyższego postępowania, Zamawiający wyklucza Wykonawcę, 

który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W dniu 21.03.2011r. 

Zamawiający pismem znak: ZFU-Z. 271.2.5.2011.bm wezwał oferenta nr 2 do uzupełnienia 

następujących dokumentów: 

Opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku, o którym 

mowa w punkcie 8.4 pkt.b SIWZ,  

oraz Załącznika nr 4 do SIWZ w zakresie: 

- osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającej uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,  bądź odpowiadające im 

równoważne uprawnienia w tej specjalności.  

 Uzupełnienie miało nastąpić do dnia 25.03.2011 do 12.00. 

 Z przeprowadzonej analizy uzupełnionych w terminie dokumentów, ustalono iż: 
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-  dokonano uzupełnienia uprawnień budowlanych oraz Potwierdzenia opłaty polisy 

nr 901006356627. Jednakże polisy zawarte w ofercie posiadają nr 901005580446  

i 903000406683, z czego wynika, iż przedstawiony dowód opłaty polisy nie potwierdza 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt. 8.4. pkt. b SIWZ.  

W związku z tym Zamawiający wyklucza Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu. 

Biorąc powyższe pod uwagę, złożoną przez Wykonawcę ofertę nr 2 na podstawie  

z art. 89 ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2010 r. Nr 113  poz. 759 ze zm.)  uznano za odrzuconą. 

 

Zgodnie z Art. 24 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113  poz. 759 ze zm.)   oraz zapisami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia dla powyższego postępowania, Zamawiający wyklucza Wykonawcę, 

który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W dniu 21.03.2011r. 

Zamawiający pismem znak: ZFU-Z. 271.2.8.2011.bm wezwał oferenta nr 8 do uzupełnienia 

następujących dokumentów: 

Opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku, o którym 

mowa w punkcie 8.4 ppkt.b SIWZ,  

oraz Załącznika nr 4 do SIWZ w zakresie: 

- osoby, która będzie pełnić funkcję  kierownika budowy, posiadającej uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 

bądź odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, 

- osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającej uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń, bądź odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności. 

 Uzupełnienie miało nastąpić do dnia 25.03.2011 do 12.00. 

 Z przeprowadzonej analizy uzupełnionych w terminie dokumentów, ustalono iż: 

- polisa na dzień składania ofert nie była opłacona, 

- osoba proponowana na funkcję kierownika robót posiada uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci 

sanitarnych bez ograniczeń, które nie są równoważne uprawnieniom wymaganym w SIWZ  

i nie odpowiadają zakresowi robót przedmiotowego zadania. W celu przedmiotowych ustaleń 

zlecono wykonanie opinii prawnej oraz zasięgnięto opinii w sprawie interpretacji uprawnień  

z Łódzką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. W związku z tym Zamawiający wyklucza 
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Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w pkt. 8.4 ppkt.b SIWZ oraz pkt. 8.2 ppkt. B SIWZ. 

Biorąc powyższe pod uwagę, złożoną przez Wykonawcę ofertę nr 8 na podstawie  

z art. 89 ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ((Dz.U. 

z 2010 r. Nr 113  poz. 759 ze zm.) uznano za odrzuconą. 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp  umowa w sprawie zamówienia 

publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2.   

Na czynności Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej określone  

w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113  

poz. 759 ze zm.) - dział VI ”Środki ochrony prawnej.” 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

1. Zbiorcze zestawienie ofert wraz z punktacją w przyjętych kryteriach  

Otrzymują: 

1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  

2. a/a   
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Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto w zł Punktacja w kryterium Cena 

1.  
Projekt Bud Firma Handlowo Usługowa Edyta Psut 

00-252 Warszawa, ul. Podwale 17 
1 150 481,03zł 

Wykonawca wykluczony 
Oferta Odrzucona 

2.  
P.H.U. Monter 

Ul. P.O.W. 64A, 98-200 Sieradz 
756 664,16zł 

Wykonawca wykluczony 
Oferta Odrzucona 

3.  
Firma Remontowo – Budowlana Batorex Bator Eugeniusz 

42-160 Krzepice, ul. Broniewskiego 6, 
889 649,08zł 

Wykonawca wykluczony 
Oferta Odrzucona 

4.  
Firma Remontowo – Budowlana DAW-BUD – Daniel Wywiał 

Rudnik Wielki, ul. Brzozowa 5A 42-260 Kamienica Polska 
840 080,73zł 

Wykonawca wykluczony 
Oferta Odrzucona 

5.  
ANBUD Sp. z o.o. 

98-300 Wieluo, ul. Krótka 8 
1 021 399,66zł 

Wykonawca wykluczony 
Oferta Odrzucona 

6.  
P.H.B. ZAMBUD II Bartłomiej Biniek 
98-200 Sieradz, ul. Okosioskiego 62 

868 618,17zł 87,13 

7.  
P.H.U. BUDEX Tobiasz Lebioda 

98-300 Wieluo, ul. Warszawska 22 
788 056,29zł 

Wykonawca wykluczony 
Oferta Odrzucona 

8.  
STYLMARK Marek Brysiak 

42-200 Częstochowa, ul. Kiedrzyoska 24/32 
789 323,66zł 

Wykonawca wykluczony 
Oferta Odrzucona 

9.  
P.P.H.U. MAG – TOM Leopold Dobrakowski 

97-330 Sulejów, Barkowice, ul. Widok 43 
1 096 304,08zł 69,03 

10.  
Mirosław Kołodziejczak P.P.H.U. COMPLEX – BAU 

46-325 Rudniki, Julianpol 152c 

W związku z oczywistą 
omyłką rachunkową, 

Zamawiający przyjął cenę 
brutto oferty:  
855015,03zł 

88,51 

11.  
P.P.U.H. ESBUD sp.j. Dutka, Jaglic, Raducki 

98-300 Wieluo, ul. Traugutta 51 
756 793,23zł 100 

 
 

 

 
 


