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Halinów, 01.07.2016 r.  

ZK.211.03.2016 

 

Wszyscy Wykonawcy,  

 którzy złożyli oferty  

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego 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 sieci kanalizacyjnej w ul. Stołecznej,  

Gmina Halinów” 
 

ZAWIADOMIENIE  

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

        Działając na podstawie art. 92 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 sieci kanalizacyjnej w ul. Stołecznej,  

Gmina Halinów” 

wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę: 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. 

Adres: ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Cena brutto: 447 739,56 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% 

                         Najniższa cena ofert brutto 

Ocena punktowa =  ---------------------------------------------   x 90 pkt 
                 Cena brutto oferty badane 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono 6 ofert: Łączna 

liczba otrzymanych punktów 

1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. 

Adres: ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki 
Cena brutto: 447 739,56 zł;  60  miesięcy gwarancji. 

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt. 

2. Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o.  
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 Adres: Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin 

 Cena brutto: 608 850,01 zł;  60 miesięcy gwarancji. 

Łączna liczba otrzymanych punktów – 76 pkt. 
3. ATLA Maciej Otulak   

Adres: ul. Muszkieterów 62/2, 02-273 Warszawa 

Cena brutto: 608 789,62 zł;  61 miesięcy gwarancji. 
Łączna liczba otrzymanych punktów – 76 pkt. 

4. F.U.H. Instal-Bud Szczepan Jan Mielczarczyk  

Adres: ul. Ejtnera 13, 05-230 Kobyłka 

Cena brutto: 713 131,86 zł;  60 miesięcy gwarancji. 
Łączna liczba otrzymanych punktów – 67 pkt. 

5. WOD-BUD Jarosław Karpiński 

Adres: 05-254 Dąbrówka, Kołaków 74 
Cena brutto: 1 045 500,02  zł;  60 miesięcy gwarancji. 

Łączna liczba otrzymanych punktów – 49 pkt. 

6. USŁUGI TRANSPORTOWE Edward Wilczyński 
Adres:  Stara Iwiczna, ul. Kielecka 19a, 05-500  Piaseczno 

Cena brutto: 733 590,79 zł;  60 miesięcy gwarancji. 

Łączna liczba otrzymanych punktów – 65 pkt. 

 Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
informuje o odrzuceniu z przedmiotowego postępowania następujących ofert: 

Oferta nr 3 Wykonawcy: ATLA Maciej Otulak   

Adres: ul. Muszkieterów 62/2, 02-273 Warszawa 

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia: 

Przyczyną odrzucenia oferty z postępowania jest to, że oferta nr 3 nie spełnia określonych  warunków 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 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 

kanalizacyjnej 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 nie krótszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 
Zapraszamy oferenta Nr 1 - przedstawiciela Firmy: 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki do 

zawarcia umowy. Zawarcie umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.07.2016 r. o 

godzinie 10.00. 
 

 

 
Dyrektor 

/-/ Małgorzata Komuda - Ołowska 

 


