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Halinów, 14.03.2016 r.  

 

ZK.211.02.2016 

 

Wszyscy Wykonawcy,  

 którzy złożyli oferty  

 

 

 

Dotyczy: przetarg nieograniczony poniżej 5 225 000 euro na podstawie ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na 

zadanie pod nazwą: 

„Roboty budowlane polegające na budowie i przebudowie sieci wodociągowej w 

miejscowościach Długa Kościelna i Kazimierów, gmina Halinów” 

 

 

ZAWIADOMIENIE  

o  wyborze  najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone  

        Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie „Roboty budowlane polegające na budowie i przebudowie sieci wodociągowej w 

miejscowościach Długa Kościelna i Kazimierów, gmina Halinów” 

 wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 8 złożoną przez Wykonawcę – WOD-BUD 

Jarosław Karpiński 
Adres: 05-254 Dąbrówka, Kołaków 74 

Cena brutto: 138 990,10 zł  

60 miesięcy gwarancji. 

         Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przedstawiała 

najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (okres gwarancji), spośród złożonych ofert 

niepodlegających odrzuceniu, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów 

w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie poszczególnych 

kryteriów 

Cena -  90 pkt. 

Gwarancja – 10 pkt.  

Razem: 100 pkt. 

         W postępowaniu zastosowano następujące kryteria oceny ofert: 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

- cena ofertowa – 90 %, 

- okres gwarancji – 10%, 

2.  Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów: 

 Do porównania ofert w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór: 

Kryterium cena – 90% 
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                         Najniższa cena ofert brutto 

Ocena punktowa =  ---------------------------------------------   x 90 pkt 

                 Cena brutto oferty badane 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono 11 ofert:  

1. Nazwa: Firma inżynieryjna. Drill- Bud, Piotr Bobruk. 

Adres: 23-300 Janów Lubelski , ul.  Kilińskiego 1. 

Cena brutto: 167 690,92 zł;   60 miesięcy gwarancji. 

Łączna liczba otrzymanych punktów – 84,60 pkt. 

2. Nazwa: INSTALBOR. Tomasz Biernacki USŁUGI WODNO KANALIZACYJNE I 

CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

Adres: 05-304 Stanisławów,  Rządza 20D 

Cena brutto: 399 254 ,26 zł,     36 miesięcy gwarancji. 

Łączna liczba otrzymanych punktów – 31,33 pkt. 

3. Nazwa: Firma Handlowo-Usługowa INSTAL-BUD - Szczepan Jan Mielczarczyk 

Adres: Nowe Wypychy 20, 07-206 Somianka 

Cena brutto: 223 724,70 zł;    60 miesięcy gwarancji. 

Łączna liczba otrzymanych punktów – 65,91 pkt. 

4. Nazwa: Robert Ulanicki 

Adres: 07-130 Łochów, Łazy 27a 

Cena brutto: 153 480,69;   60 miesięcy gwarancji. 

Łączna liczba otrzymanych punktów – 91,50 pkt. 

5. Nazwa: DOWBUD–C  Sp. z o.o.  

Adres: 03-983 Warszawa, Mieczysława Pawlikowskiego 1/23, 

Cena brutto: 212 963,69;   36 miesięcy gwarancji. 

6. Nazwa: Zakład usług budowlanych. Tel-Bud. 

Adres: 05-200 Wołomin, Lipiny Nowe, Szosa Jadowska 51 

Cena brutto: 195 563,49 zł;   60 miesięcy gwarancji 

Łączna liczba otrzymanych punktów – 73,96 pkt. 

7. Nazwa: Piaseczno. Spółdzielnia budowlana 

Adres: 05-500 Piaseczno, ul. Wojska Polskiego 54 

Cena brutto: 184 682,31 zł;   60 miesięcy gwarancji 

Łączna liczba otrzymanych punktów – 77,73 pkt. 

8. Nazwa:  WOD-BUD Jarosław Karpiński 

Adres: 05-254 Dąbrówka, Kołaków 74 

Cena brutto: 138 990,10 zł;   60 miesięcy gwarancji 

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt. 

9. Nazwa: RZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SANBUD 

Adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Mazowiecka 172, Stara Niedziałka 

Cena brutto: 206 795,15;   60 miesięcy gwarancji 

Łączna liczba otrzymanych punktów – 70,49 pkt. 

10. Nazwa: „M J SANIT”  Jendraszek Marek INSTALATORSTWO SANITARNE I 

OGRZEWANIA INSTALATORSTWO GAZOWE 

Adres: 05-071 Sulejówek, ul. Mazowiecka 22 

Cena brutto: 249 690,00;   60 miesięcy gwarancji 

11. Nazwa: Firma Handlowo-Usługowa Marcin Micek 

Adres: 36-147 Niwiska,  Hucisko 75 

Cena brutto: 204 105,17; 60 miesięcy gwarancji. 

Łączna liczba otrzymanych punktów – 97 pkt. 
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 Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

informuje o odrzuceniu z przedmiotowego postępowania następujących ofert: 

Oferta nr 5 Wykonawcy: DOWBUD–C  Sp. z o.o.  

Adres: 03-983 Warszawa, Mieczysława Pawlikowskiego 1/23, 

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia: 

Przyczyną odrzucenia oferty z postępowania jest to, że oferta nr 5 nie spełnia określonych  

warunków w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – (po zm.) na podstawie art. 89 ust. 

2. ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił warunki  i opis udziału 

w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

Wykonawca nie dopełnił wymaganych czynności określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia t.j. Pozytywne referencje otrzymane od przynajmniej dwóch 

inwestorów, na realizację zamówienia, obejmującego wykonanie robót budowlanych w 

zakresie budowy lub przebudowy sieci wodociągowej o długości i średnicy odpowiadających 

co najmniej wartościom wskazanym w SIWZ. 

 

Oferta nr 10 Wykonawcy: „M J SANIT”  Jendraszek Marek INSTALATORSTWO 

SANITARNE I OGRZEWANIA INSTALATORSTWO GAZOWE 

Adres: 05-071 Sulejówek, ul. Mazowiecka 22 

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia: 

Przyczyną odrzucenia oferty z postępowania jest to, że oferta nr 5 nie spełnia określonych  

warunków w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – (po zm.) na podstawie art. 89 ust. 

2. ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił warunki  i opis udziału 

w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

Wykonawca nie dopełnił wymaganych czynności określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia t.j. Pozytywne referencje otrzymane od przynajmniej dwóch 

inwestorów, na realizację zamówienia, obejmującego wykonanie robót budowlanych w 

zakresie budowy lub przebudowy sieci wodociągowej o długości i średnicy odpowiadających 

co najmniej wartościom wskazanym w SIWZ. 

 

Zamawiający zawiadamia również, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w 

przedmiotowym postepowaniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, nastąpi w terminie krótszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o 

Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania. 

 

Zapraszamy przedstawiciela oferenta Nr 8  Firmy  WOD-BUD Jarosław Karpiński 

Adres: 05-254 Dąbrówka, Kołaków 74 do zawarcia umowy. Zawarcie umowy odbędzie się w 

siedzibie Zamawiającego w dniu 25.03.2016 r. o godzinie 10.00. 

 

 

 

Dyrektor 

 

/-/ Małgorzata Komuda -  Ołowska 


