
Urzad Gminy Dobrzen Wielki
Namyslowska 44
46-081 Dobrzen Wielki

Pismo: ZP.271.360.2012.8 Dobrze!'! Wielki dnia: 2012-07-11

POWIADOMIENIE

Owyborze najkorzystniejszej oferty

W zwiazku z zakonczeniem postepowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w
procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówien
Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózno zm.) w trybie przetarg
nieograniczony na:

Rozbudowa sieci wod.-kan. w Dobrzeniu Wielkim ul. Brzozowa

informujemy, iz najkorzystniejsza oferte zlozyla firma:

Przedsiebiorstwo Montazowo-U slugowo-Hand lowe

"LeCh-lnstal" 14b

49-314 Mysliborzyce

na:

Rozbudowa sieci wod-kan w Dobrzeniu Wielkim

ul. Brzozowa

za cene 162123.35 zl

Uzasadnienie wyboru:

Oferta zawierala najkorzystniejsza cene sposród ofert nie podlegajacych odrzuceniu tj. 162 123,35 zl
brutto (wybrana oferta otrzymala maksymalna liczbe punktów tj .100%). Oferta z najnizsza cena
oraz spelnia wszystkie warunki okreslone przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
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Streszczenie oceny i porównania zlozonych ofert

System ProPublico @ Datacomp Strona2/4

Nr
Nazwa i adres

te
wykonawcy Cena (koszt) Razem

ma
(Nr oferty)tu

Przedsiebiorstwo
Montazowo-Uslugowo-

l
Handlowe "LeCh-Instal"

100,00 100,0014b
49-314 Mysliborzyce

(5)
USLUGI

TRANSPORTOWE,
MELIORACYJNE,

l
ROBOTY ZIEMNE

97,65 97,65
Marianna Wójcik

Koszyka 13 /2
45-720 Opole

(2)
OPOL-KAN Zaklad

Budownictwa Ogólnego
l Stawowa 6 95,37 95,37

46-070 Chmielowice
(4)

Zaklad Instalacyjno
Budowlany" ISAN

l BUD"
94,01 94,01

Opolska 40
49-100 Niemodlin

(1)
Zaklad Budownictwa
Ogólnego DROBUD

l Jesionowa 5 90,84 90,84
45-409 Opole

(10)
CONCEPT Damian

Dratwinski
l Torowa l /6 72,42 72,42

42-200 Czestochowa
(8)

Przedsiebiorstwo
Wielobranzowe

l INSBUD Sp. z 0.0.
63,80 63,80Budowlanych 5a

45-005 Opole
(7)

P.P.U.H. "PAGA-PRO"

l Piastowska 16
57,57

47-303 Krapkowice 57,57

(9)



W toku postepowania odrzucone zostaly nastepujace oferty:

Lp.:
Nr oferty, nazwa i adres

wykonawcy:

1

6
PHUP KAMEL Justyna

Dudzie
Lokietka 28 /1
49-300 Brzeg

.

2

3
AMB Mistral Roboty

Ziemne
Szkolna 1

46-045 Kotórz Maly

Uzasadnienie odl'zuccnia oferty:

Art. 89. ust.l pkt 2

Art. 89. ust.1pkt 2

Zamawiajacy odrzuca oferte, jezeli jej tresc nie odpowiada
tresci specyfikacji istotnych warunków zamówienia z
zastrzezeniem art.87.ust.2.pkt3

Uzasadnienie:

Nie uwzgledniono w kosztorysie ofertowym: poz.79 -
brukowanie skrzynek ulicznych zasuw obmiar 13,0 szt.,
które nalezalo uwzglednic zgodnie z przedmiarem robót.

Powyzsze braki w ofercie nie podlegaly poprawieniu
na podstawie art.87 ust.2 ustawy Pzp. Za omylke
rachunkowa mozna uznac blad w zakresie dzialan
matematycznych, prowadzacy do uzyskania blednego
wyniku np. sumowania poszczególnych wartosci, przy
czym poprawieniu podlega tylko omylka majaca charakter
oczywisty. Tymczasem wadliwosc oferty polegala nie na
uzyskaniu blednego wyniku dzialania arytmetycznego, ale
na wystapieniu braków w tresci oferty.

Zamawiajacy nie ma podstaw do skorzystania z regulacji
art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp w sytuacji stwierdzenia w
kosztorysie ofertowym braków w wycenie poszczególnych
pozycji,jesli cena ofertowa ma charakter kosztorysowy, a z
tresci oferty nie sposób wywiesc jakie wartosci
nalezaloby przypisac poszczególnym pozycjom.

Art. 89. ust.1pkt 2

Art. 89. ust.l pkt 2

Zamawiajacy odrzuca ofel1e.jezeli jej tresc nie odpowiada
tresci specyfikacji istotnych warunków zamówienia z
zastrzezeniem art.87.ust.2.pkt3

Uzasadnienie:

Nie uwzgledniono w kosztorysie ofertowym nastepujacych
pozycji: 1,2,3,-19 oraz 56,57,58,59,60,61,64,79, które
nalezalo uwzglednic zgodnie z przedmiarem robót.

Powyzsze braki w ofercie nie podlegaly poprawieniu
na podstawie art.87 ust.2 ustawy Pzp. Za omylke
rachunkowa mozna uznac blad w zakresie dzialan
matematycznych, prowadzacy clo uzyskania blednego
wyniku np. sumowania poszczególnych wartosci, przy
czym poprawieniu podlega tylko omylka majaca charakter
oczywisty. Tymczasem wadliwosc oferty polegala nie na
uzyskaniu blednego wyniku dzialania arytmetycznego, ale
na wystapieniu braków w tresci ofel1y.

Zamawiajacy nie ma podstaw clo skorzystania z regulacji
art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp w sytuacji stwierdzenia w
kosztorysie ofertowym braków w wycenie Doszcze!!ólnvch

.
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pozycji, jesli cena ofertowa ma charakter kosztorysowy, a z
tresci oferty nie sposób wywiesc jakie wartosci
nalezaloby przypisac poszczególnym pozycjom.

Zamawiajacy wykluczyl z postepowania:

uczenia wykonawcy:

Na podstawie art. 92 ust.l pktA zgodnie z art. 94 ust.l pkt 2 umowa w sprawie zamówienia
publicznego bedzie zawarta w terminie nie krótszym niz 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia o
wyborze oferty.

Jednoczesnie zawiadamiamy, iz wobec czynnosci podjetych przez zamawiajacego w toku
postepowania maja Panstwo prawo wniesc odwolanie w terminach i formie okreslonych wart. 180
ustawy Prawo Zamówien Publicznych.

mgr .óbel

.
Do wiadomosci:

1. Wykonawcy wg wykazu

2. a/a

Tresc niniejszego pisma zostalazamieszczona na stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl
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Lp.: Nazwa i adres wykonawcy: Uzasadnienie wykI

O


