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Wójt Gminy Łubniany 

ul. Opolska 104 

46-024 Łubniany 

                                                                                                         Łubniany, dnia 28.07.2014r. 

ZP.271.4.E.2014 

  

                                                                                                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 dokonaniem wyboru najkorzystniejszej 

oferty, w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych /Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm./ w trybie przetargu 

nieograniczonego, dla zadania: 

  

 

 

 

I. Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O dokładnym terminie podpisania umowy wybrany wykonawca zostanie powiadomiony 

odrębnym pismem.   

 

II. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 
- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – URZĘDOWSKI-PRZEWIERTY Jolanta 

Urzędowska z/s. 49-100 Niemodlin ul. Opolska 17d/2, w kryterium cena 100% oferta 

uzyskała – 430,30 pkt., 

"Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach Masów i Kolanowice - 

etap II" 

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej 

ECOKOM Sp. z o. o. 

46-022 Luboszyce ul. Opolska 21 

za cenę brutto: 2.088.281,70 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. 

http://www.bip.lubniany.pl/
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- oferta Nr 4 - złożona przez Wykonawcę – TAD-BUD Sp. z o.o. z/s. 33-113 Zgłobice,  

Zbylitowska Bóra ul. Krakowska 1, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 321,30 pkt., 

- oferta Nr 5 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Inżynierii  Komunalnej 

„ECOKOM” Sp. z o.o. z/s. 46-022 Luboszyce ul. Opolska 21, w kryterium cena 100% oferta 

uzyskała – 500,00 pkt., 

- oferta nr 6 - złożona przez Wykonawcę – P.P.U.H. PAGA-PRO z/s. 47-303 Krapkowice             

ul. Piastowska 16, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 357,05 pkt. 

 

III. Informacja o odrzuceniu ofert: 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                

z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o odrzuceniu z udziału             

w niniejszym zadaniu niżej wymienionych ofert: 

- oferta nr 1 - złożona przez Wykonawcę – ERM S.A., 00-660 Warszawa ul. Lwowska 17/3   

– odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyż: ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje 

się za odrzuconą; 

- oferta nr 3 - złożona przez Wykonawcę – GAZOGAZ Michał Woźniak z/s. 46-022 

Luboszyce, Kępa ul. Kasztanowa 7 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyż: 

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. z 2013r., 

poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o wykluczeniu niżej wymienionych 

wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na niniejszym 

zadaniu: 

- ERM S.A., 00-660 Warszawa ul. Lwowska 17/3 – wykluczona na podstawie art. 24 ust. 2 

pkt. 4, gdyż: 

Uzasadnienie: Do oferty (str. 64 i 65) załączono pełnomocnictwo do reprezentowania firmy 

udostępniającej zasoby wraz z tłumaczeniem. Dokumenty te dotyczą dwóch różnych 

podmiotów gospodarczych (pełnomocnictwo jednego, zaś tłumaczenie innego podmiotu). 

Zamawiający w dniu 21.07.2014r. pismem ZP.271.4.C-1.2014, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, 

wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentu. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie 

uzupełnił oferty. 

- GAZOGAZ Michał Woźniak z/s. 46-022 Luboszyce, Kępa ul. Kasztanowa 7 – wykluczona 

na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4, gdyż: 

Uzasadnienie: Zamawiający celem sprawdzenia czy wykonawca dysponuje osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, wymagał załączenie do oferty wykazu osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. Do oferty nie dołączono przedmiotowego wykazu osób.  

Zamawiający w dniu 21.07.2014r. pismem ZP.271.4.C-2.2014, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, 

wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentu. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie 

uzupełnił oferty. 
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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.  

 

Otrzymują: 

- Wykonawcy którzy złożyli oferty, 

- a/a.                                                                                                        

                                                                                                                

Wójt Gminy Łubniany 

Krystian Baldy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 

1. ERM S.A., 00-660 Warszawa ul. Lwowska 17/3 (fax. 22 637 95 19, e-mail: biuro@ermsa.pl), 

2. URZĘDOWSKI-PRZEWIERTY Jolanta Urzędowska, 49-100 Niemodlin ul. Opolska 17d/2 (fax. 77 445 81 

63, e-mail: kontakt@urzedowski-przewierty.pl), 

3. GAZOGAZ Michał Woźniak, 46-022 Luboszyce, Kępa ul. Kasztanowa 7 (fax. 77 543 24 70, e-mail: 

gazogaz@tlen.pl), 

4. TAD-BUD Sp. z o.o., 33-113 Zgłobice,  Zbylitowska Bóra ul. Krakowska 1 (fax. 14 634 09 16, e-mail: 

firma@tad-bud.com.pl), 

5. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej ECOKOM Sp. z o.o., 46-022 Luboszyce ul. Opolska 21 (fax. 77 421 

57 08, e-mail: ecokom-luboszyce@wp.pl), 

6. P.P.U.H. PAGA-PRO, 47-303 Krapkowice ul. Piastowska 16 (fax. 77 400 02 46, e-mail: paga-pro@wp.pl). 
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