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Wójt Gminy Łubniany 
ul. Opolska 104 
46-024 Łubniany  
                                                                                                         Łubniany, dnia 01.08.2012r. 
ZP.271.9.T.2012 
 
 
 
                                                                                                Otrzymują Wykonawcy  

                                                                                                którzy złożyli 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 zakończeniem postępowania i ponownym dokonaniem wyboru 
najkorzystniejszej oferty, w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm./                 
w trybie przetargu nieograniczonego, dla zadania: 
 
 
 
 
I. Informujemy, i ż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O dokładnym terminie podpisania umowy zostaną Państwo powiadomieni odrębnym pismem.    
                                   
II. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 
 
- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – NEST Sp. z o.o., 51-117 Wrocław ul. Irysowa 31, 
w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 432,85 pkt., 
- oferta Nr 5 - złożona przez Wykonawcę – Moris-Sport Sp. z o.o., 02-235 Warszawa           
ul. Równoległa 1, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 493,10 pkt., 

"Budow ę kompleksu boisk sportowych przy PSP w Łubnianach w ramach 
programu - Moje Boisko - Orlik 2012" 

                                             „KBH” Kamieniarstwo, Budowlanka, Hurt 

                                          Kamińska Bogumiła 

                                          Babienica ul. Główna 27  

                                             42-287 Lubsza 

za cenę brutto: 1.150.050,00 zł 

uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę 
spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, przy spełnieniu wymaganych warunków udziału 
w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków           
w kryterium oceny ofert. 
punktacja oferty: w kryterium cena 100% - 500,00 pkt. 
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- oferta Nr 6 - złożona przez Wykonawcę – „ KBH” Kamieniarstwo, Budowlanka, Hurt 
Kamińska Bogumiła, 42-287 Lubsza, Babienica ul. Główna 27, w kryterium cena 100% 
oferta uzyskała – 500,00 pkt., 
- oferta Nr 7 - złożona przez Wykonawcę – Spółdzielnia „SUR PRUSZKÓW”, 46-060 
Prószków ul. Kościuszki 23, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 413,90 pkt., 
- oferta Nr 8 - złożona przez Wykonawcę – Firma Instalacji Sanitarnej POLAN Sp. z o.o.,  
46-320 Praszka ul. Warszawska 72, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 410,35 pkt. 
 
III. Informacja o odrzuceniu ofert: 
 
             Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o odrzuceniu                  
z udziału w niniejszym zadaniu niżej wymienionych ofert: 
- Oferta nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „SKO-
BUD” Jacek Skoczeń, 30-806 Kraków ul. Chłopska 5 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 
pkt. 2 i 5, gdyż: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz gdyż ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
Uzasadnienie: zamawiający żądał złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających,                        
że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom. Do oferty nie 
dołączono próbki oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 50 cm x 50 cm. 
Zamawiający w dniu 18.07.2012r. pismem ZP.271.9.I.2012, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, 
wezwał wykonawcę do uzupełnienia próbki. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie 
uzupełnił oferty.  
- Oferta nr 2 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Budowlane COMPLEX-BUD 
Leon Szuturma, 55-230 Jelcz-Laskowice ul. Wiśniowa 2 – odrzucona na podstawie art. 89 
ust. 1 pkt. 2, gdyż: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
Uzasadnienie: W związku z wymogami określonymi w SIWZ  i pkt. 3.1.2 rozdz. III projektu 
budowlanego wypełnienie trawy syntetycznej powinno stanowić piasek kwarcowymi                            
z granulatem EPDM w ilościach i proporcjach zalecanych przez producenta trawy.                        
W złożonej ofercie zastosowano wypełnienie SBR. Ponadto zamawiający żądał złożenia wraz 
z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają 
określonym wymaganiom. Do oferty nie dołączono próbki trawy syntetycznej o wymiarach 
50 cm x 50 cm. Zamawiający w dniu 18.07.2012r. pismem ZP.271.9.F.2012, zgodnie z art. 26 
ust. 3 i 4 Pzp, wezwał wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty oraz uzupełnienia 
próbki. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień i nie uzupełnił oferty.  
- Oferta nr 4 - złożona przez Wykonawcę – HALIFAX INTERNATIONAL Sp. z o.o., 60-573 
Poznań ul. Lindego 4 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2, gdyż: jej treść nie 
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Uzasadnienie: Zamawiający żądał złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających,                  
że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom. W związku                       
z brakiem przedmiotowych dokumentów Zamawiający w dniu 18.07.2012r. pismem 
ZP.271.9.G.2012, zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 Pzp, wezwał wykonawcę do wyjaśnienia treści 
złożonej oferty oraz uzupełnienia dokumentów i próbki oferowanej nawierzchni trawy 
syntetycznej. Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełnił ofertę. W dokumentach 
uzupełniających ofertę złożono autoryzację producenta trawy syntetycznej, lecz z jej treści 
wynika, że została wystawiona dla innego podmiotu, a nie dla Wykonawcy składającego 
ofertę, co jest sprzeczne z wymogiem określonym w rozdziale 6 pkt. 2 ppkt. e) specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.    
 
IV. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:  
 
             Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o wykluczeniu 
niżej wymienionych wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
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publicznego na niniejszym zadaniu: 
- Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „SKO-BUD” Jacek Skoczeń, 30-806 Kraków             
ul. Chłopska 5  – wykluczone na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4, gdyż: 
Uzasadnienie: Zamawiający celem sprawdzenia czy wykonawca dysponuje odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wymagał 
wykazania w ofercie przynajmniej jednej osoby posiadającej doświadczenie w kierowaniu co 
najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie boiska piłkarskiego z nawierzchnią z 
trawy syntetycznej lub z nawierzchnią poliuretanową, która będzie brała udział w realizacji 
przedmiotu zamówienia. W złożonej ofercie – wykazali Państwo osoby o wymaganych 
uprawnieniach, lecz nie wykazano, że kierownik robót budowlanych posiada doświadczenie 
w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie boiska piłkarskiego 
z nawierzchnią z trawy syntetycznej lub z nawierzchnią poliuretanową. 
Zamawiający w dniu 18.07.2012r. pismem ZP.271.9.I.2012, 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 niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. 
 
               Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 
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 złożyli oferty, 
- a/a.                                                                                                        
                                                                                                               Wójt Gminy Łubniany 
                                                                                                               Krystian Baldy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdzielnik: 
1. Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „SKO-BUD” Jacek Skoczeń, 30-806 Kraków ul. Chłopska 5             
(fax. 71 313 35 05, e-mail: irek.skobud@wp.pl), 
2. Przedsiębiorstwo Budowlane COMPLEX-BUD Leon Szuturma, 55-230 Jelcz-Laskowice ul. Wiśniowa 2  
(fax. 71 318 45 31, e-mail: biuro@complex-bud.pl), 
3. NEST Sp. z o.o., 51-117 Wrocław ul. Irysowa 31 (fax. 71 330 02 82, e-mail: glatki@poczta.fm), 
4. HALIFAX INTERNATIONAL Sp. z o.o., 60-573 Poznań ul. Lindego 4 (e-mail: 
halifax.international@wp.pl), 
5. Moris-Sport Sp. z o.o., 02-235 Warszawa ul. Równoległa 1 (fax. 22 353 99 97, e-mail: info@moris-sport.pl), 
6. „ KBH” Kamieniarstwo, Budowlanka, Hurt Kamińska Bogumiła, 42-287 Lubsza, Babienica ul. Główna 27 
(fax. 34 35 79 069, e-mail: admin@kbh.pl), 
7. Spółdzielnia „SUR PRUSZKÓW”, 46-060 Prószków ul. Kościuszki 23 (fax. 77 46 48 033, e-mail: 
surproszkow@wp.pl), 
8. Firma Instalacji Sanitarnej POLAN Sp. z o.o., 46-320 Praszka ul. Warszawska 72 (fax. 34 359 15 15, e-mail: 
technicznypolan@op.pl). 


