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Węgliniec 30.08.2017r.

ZAWIADOMIENIE

Dot.: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa nawierzchni dróg gminnych„
Na mocy art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm. ), Zamawiający zawiadamia o:
1)

Wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt. 1) w/w ustawy na ZADANIE
NR 2 – Budowa nawierzchni drogi - ul. Modrzewiowa w Ruszowie - na działce nr
901/1 oraz na działce nr 280/2079

Za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jałowiec 56, 59 – 800 Lubań.
Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych
kryteriów.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jałowiec 56, 59 – 800
Lubań zaoferowało najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia tj. 186 083,82 zł
brutto. Okres gwarancji - 60 miesięcy. Termin usunięcia wad i usterek w okresie
gwarancji – 3 dni.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert z punktacją przyznaną ofertom w kryterium cena – 60%
okres gwarancji - 10%, termin usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji – 30%
L.p.

Nazwa
Wykonawcy

Siedziba i adres
wykonawcy

Cena 60%

Okres
gwarancji –
10%

1.

Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych
Sp. z o.o.

Jałowiec 56

60,00

56,20

2.

2)

Przedsiębiorstwo
Drogowe BUD –
DRÓG Ryszard
Kwapiszewski

Razem

10,00

Termin
usunięcia
wad i usterek
-30%
30,00

6,00

30,00

92,20

100,00

59-800 Lubań
ul. Leśna 9
67 – 120 Kożuchów

Wykonawcy, którego oferta została odrzucona (art. 92 ust. 1 pkt. 3) w/w ustawy
na ZADANIE NR 1 - Budowa nawierzchni drogi – ul. Ogrodowa w Węglińcu działka nr 145

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) oferta złożona przez Pana Wiesława
Kudybę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „WIS – BRUK” z siedzibą przy
ul. Czerwionki 29 A, Czerwona Woda, 59 – 940 Węgliniec została odrzucona.
Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia - rozdział VII
Kryteria oceny ofert - Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wskaże w ofercie

okresu okres gwarancji i rękojmi oraz nie wskaże w ofercie termin usunięcia wad i usterek w
okresie gwarancji .
W/w wykonawca złożył ofertę w dniu 16.08.2017r., w której nie podał okresu gwarancji
i rękojmi oraz nie podał terminu usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji.
W związku z powyższym zgodnie z treścią 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający
odrzuca ofertę, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.
3)

Unieważnieniu postępowania (art. 92 ust. 1 pkt. 7) w/w ustawy na ZADANIE NR
1 - Budowa nawierzchni drogi – ul. Ogrodowa w Węglińcu - działka nr 145

Działając w oparciu o regulację art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający informuje, iż
unieważnił postępowanie na ZADANIE NR 1 - Budowa nawierzchni drogi – ul.
Ogrodowa w Węglińcu - działka nr 145 .
W związku z tym, że na w/w zadanie została złożona tylko jedna oferta, która została
odrzucona, Zamawiający w oparciu o przesłankę wynikają z przepisu 93 ust. 1 pkt 1 w/w
ustawy unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

