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Wójt Gminy Łubniany 
ul. Opolska 104 
46-024 Łubniany  
                                                                                                         Łubniany, dnia 28.09.2011r. 
ZP.271.7.O.2011 
 
 
 
                                                                                                Otrzymują Wykonawcy  

                                                                                                którzy złoŜyli oferty 

 
                                                                                               treść niniejszego pisma  
                                                                                                                               zamieszczono na stronie www.bip.lubniany.pl 
 
 
 
  

P O W I A D O M I E N I E 

o wyniku postępowania 

 
          W związku z otrzymaną dnia 26.09.2011r. informacją o niezgodnej z przepisami 
ustawy czynności określonej w art. 181 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz..U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) uznanej przez 
Zamawiającego jako częściowo zasadną oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert, 
informujemy ponownie o zakończeniu postępowania i dokonaniu wyboru najkorzystniejszej 
oferty, w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych /Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm./ w trybie przetargu 
nieograniczonego, dla zadania: 
 
 
 
I. Informujemy, i Ŝ najkorzystniejszą ofertę złoŜyła firma: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O dokładnym terminie podpisania umowy zostaną Państwo powiadomieni odrębnym pismem.    
                                   
II. Streszczenie oceny i porównanie złoŜonych ofert: 
 
- oferta Nr 1 - złoŜona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Robót InŜynieryjnych „POL-
AQUA” S.A., 05-500 Piaseczno ul. Dworska 1, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 
271,10 pkt., 
- oferta Nr 2 - złoŜona przez Wykonawcę – Konsorcjum firm: PPHU SANGAZ Waldemar 
Pacuk, 42-221 Częstochowa ul. Ikara 288 – Lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe „LITZ” Sp. z o.o., 60-589 Poznań ul. Nowina 38 – Partner Konsorcjum, „LITZ” 

"Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Masów i Łubniany" 

Przedsiębiorstwo InŜynierii Komunalnej 
ECOKOM Sp. z o. o. 

46-022 Luboszyce ul. Kościelna 8 
 

za cenę brutto: 1.541.349,90 zł 
uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniŜszą cenę przy 
spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny 
ofert uzyskał najwyŜszą ilość punków w kryterium oceny ofert. 
punktacja oferty: w kryterium cena 100% - 500,00 pkt. 



 2 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Robót Instalacyjno – InŜynieryjnych, 60-589 Poznań 
ul. Nowina 38 - Partner Konsorcjum, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 261,00 pkt., 
- oferta Nr 3 - złoŜona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo InŜynierii Komunalnej 
ECOKOM Sp. z o.o. z/s. 46-022 Luboszyce ul. Kościelna 8, w kryterium cena 100% oferta 
uzyskała – 500,00 pkt. 
- oferta nr 4 - złoŜona przez Wykonawcę – Prywatne Przedsiębiorstwo InŜynieryjne Gerhard 
Chrobok Sp. j., 43-220 Bojszowy Nowe ul. Kowola 11, w kryterium cena 100% oferta 
uzyskała – 317,15 pkt. 
- oferta nr 5 - złoŜona przez Wykonawcę – Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD”,   
45-409 Opole ul. Jesionowa 5, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 339,45 pkt. 
 
III. Informacja o odrzuceniu ofert: 
 
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych           
(Dz. U. z 2004 roku Nr 19 poz. 177z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia                       
o odrzuceniu z udziału w niniejszym zadaniu niŜej wymienionych ofert: 
- oferta nr 6 - złoŜona przez Wykonawcę – Sem Bau Polska Sp. z o. o. z/s. 47-180 Izbicko            
ul. Powstańców Śląskich 16 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyŜ: ofertę 
wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą; 
- oferta nr 7 - złoŜona przez Wykonawcę – PPH OTER S. A. z/s. 52-131 Wrocław                    
ul. Buforowa 4 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyŜ: ofertę wykonawcy 
wykluczonego uznaje się za odrzuconą; 
 
IV. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:  
 
             Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych              
(Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia                  
o wykluczeniu niŜej wymienionych wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego: 
- Sem Bau Polska Sp. z o. o. z/s. 47-180 Izbicko ul. Powstańców Śląskich 16 – wykluczone 
na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4, gdyŜ: Zamawiający celem sprawdzenia czy wykonawcy          
nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia Ŝądał złoŜenia 
oświadczenia z art. 24 ust. 1. W złoŜonej ofercie brak jest niniejszego oświadczenia dla 
Partnera Konsorcjum. Zamawiający w dniu 14.09.2011r. pismem ZP.271.7.G.2011, zgodnie      
z art. 26 ust. 3 Pzp, wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentu. Wykonawca                        
w wyznaczonym terminie nie uzupełnił oferty.  

- PPH OTER S. A. z/s. 52-131 Wrocław ul. Buforowa 4 – wykluczone na podstawie art. 24 
ust. 2 pkt. 4, gdyŜ: wykazując spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca polegał na zasobach innych podmiotów          
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, lecz nie dołączył do oferty pisemnego 
zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ponadto Wykonawca załączył do oferty 
uprawnienia geodety, zaś w wykazie personelu (załącznik nr 5) nie został on wpisany oraz          
nie określono czy jest to pracownik własny, czy oddany do dyspozycji przez inny podmiot. 
Zamawiający w dniu 14.09.2011r. pismem ZP.271.7.F.2011, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, 
wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie 
uzupełnił oferty.  

V. Zawarcie umowy 
 
              Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie krótszym 
niŜ 5 lub 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej              
(w zaleŜności od sposobu przekazania zawiadomienia).  
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               Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe 
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.  
              
               Po otrzymaniu niniejszego pisma faksem, zgodnie z treścią art. 27 ust. 2 Pzp. 
prosimy o zwrotne potwierdzenie jego otrzymania na nr 77 42 15 024.  
 
 
Otrzymuj ą: 
- Wykonawcy którzy złoŜyli oferty, 
- a/a.                                                                                                        
                                                                                                               Wójt Gminy Łubniany 
                                                                                                               Krystian Baldy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdzielnik: 

1. Przedsiębiorstwo Robót InŜynieryjnych „POL-AQUA” S.A. Oddział Opole, 46-021 Brzezie k. Opola 

(fax. 77 54 74 601 lub 602), 

2. PPHU SANGAZ Waldemar Pacuk, 42-221 Częstochowa ul. Ikara 288 (fax. 34 362 74 01), 

3. Przedsiębiorstwo InŜynierii Komunalnej ECOKOM Sp. z o.o., 46-022 Luboszyce ul. Kościelna 8 (fax. 

77 42 60 219), 

4. Prywatne Przedsiębiorstwo InŜynieryjne Gerhard Chrobok Sp. j., 43-220 Bojszowy Nowe ul. Kowola 

11 (fax. 32 218 94 47), 

5. Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD”, 45-409 Opole ul. Jesionowa 5 (fax. 77 44 28 010), 

6. Sem Bau Polska Sp. z o. o., 47-180 Izbicko ul. Powstańców Śląskich 16 (fax. 77 461 75 09), 

7. PPH OTER S. A., 52-131 Wrocław ul. Buforowa 4 (fax. 71 367 07 27). 


