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ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/

WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/ 
WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.I.2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez

Gminę Rejowiec Fabryczny postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego na „ Budowę kanalizacji sanitarnej w m.Pawłów II etap „ wybrano 
jako ofertę najkorzystniejszą HYDROTECH  Piotr Sereda 37-200 Przeworsk ,

Pl.Mickiewicza 3 .

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny 
ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zawierała najniższą cenę 
spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu tj.985 951,92 zł  brutto  i 
zawierała wszystkie dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w 
związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert .

Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  iż  w  niniejszym  postępowaniu  złożono  następujące 
oferty :

1. BPP-INŻ  Sp. z o.o , 37-500 Jarosław , ul. Waleriana Wróblewskiego 3

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 66

2. WODROL  Sp. z o.o , 20-107 Lublin , ul.Misjonarska 20

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 87
  

3. P.U.H  MEL-KAN  Kazimierz Jakubiak , 21-400 Łuków , Ryżki 76c
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena -  63



4.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELTAR Sp. z o.o , 33-100 Tarnów , ul.Starodąbrowska 20

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena -  80

5.AQUA-BUD Patryk Miłek , 27-400 Ostrowiec Św. , Os.Stawki 81/16

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena -  30

6.HYDROTECH  Piotr Sereda , 37-200 Przeworsk , Pl. Mickiewicza 3

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena -  100

7.Instalatorstwo Sanitarne Smyk Krzysztof , 22-400 Zamość , Wólka Panieńska 25G

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena -  81

8.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MELIX Sp. z o.o , 22-100 Chełm , ul. Bieławin 4

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena -  79

9.PARSTER  Sp. z o.o , 21-200 Parczew , ul. Mickiewicza 32

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena -  99

10.FLIS  Marcin Flis , 23-300 Janów Lubelski , ul.Ochotników Węgierskich 1A/123

ofertę wykluczono na podstawie art.24 ust.2 pkt.3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Uzasadnienie prawne: przyczyną wykluczenia oferty na podstawie art.24 ust.2 pkt.3 jest 

złożenie nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik

prowadzonego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne : zamawiający w punkcie VI specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wymienił oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu .

Wykonawca FLIS Marcin Flis nie spełnił wymagań punktu VI specyfikacji ponieważ do swojej

ofert nie dołączył:

– wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu , a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , z podaniem ich rodzaju i wartości , 
daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzajacego , że roboty zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr4)

kompletnego  wykazu  narzędzi  ,  wyposażenia  zakładu  i  urządzeń  technicznych  dostępnych 
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o 
podstawie dysponowania tymi zasobami (załącznik nr5)



Mając na uwadze powyższe zamawiający na mocy art.26 ust.3 ustawy Prawo

Zamówień Publicznych wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów.

Wykonawca firma FLIS Marcin Flis dostarczył brakujące dokumenty w wymaganym terminie.

Po sprawdzeniu przedłożonych dokumentów stwierdzono że :

- firma FLIS Marcin Flis nie była podwykonawcą zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz

z przyłączami w miejscowości Wola Idzikowska i Fajsławice”(dowód pismo Gminy 
Fajsławice)

- firma FLIS Marcin Flis działając w konsorcjum z Liderem Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
Mostowych  z  Janowa  Lubelskiego  na  wykonanie  zadania  „Podniesienie  atrakcyjności 
inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie 
Janów Lubelski”nie wykonywała żadnych robót (dowód pismo PRDM )

– w przedłożonym wykazie  narzędzi  nie  wykazano  posiadania  lub dysponowania  na czas 
realizacji zamówienia koparki przedsiębiernej 0,25m³ .

Z powyższego wynika że wykonawca nie spełnia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia 
oraz nie posiada lub nie będzie dysponował narzędziami niezbędnymi do wykonania robót 
budowlanych co spowodowało wykluczenie go z postępowania .

11.Przedsiębiorstwo Technobud Sp. z o.o , 22-100 Chełm , ul.Ceramiczna 34

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena -  94

12.Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej MELBUD S.A , 22-400 Zamość , ul.Lwowska 62

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryteriumcena -  63

13.P.W EKO-SYSTEM Jan Lesiak ,23-407 Tereszpol , Szozdy 11

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena -  42

14.Przedsiębiorstwo Robót  Inżynieryjnych Energopol Lublin, 20-228 Lublin,

ul.Zawieprzycka 8 , Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena -  66

15.Przedsiębiorstwo Budowlane PARTNER Sp. z o.o , 22-105 Okszów , Srebrzyszcze 29B

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena -  98

16.Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych HYDROSERVICE S.Szulawa S.Kamiński

20-134 Lublin, ul.Wiejska 46 . Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena-89

17.MAX – BET Rafał Wróbel , 21 – 020 Milejów , Jaszczów 238

ofertę wykluczono na podstawie art.24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych



Uzasadnienie prawne: przyczyną wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4

jest fakt , iż nie wykazał on spełnienia warunków udziału w postępowaniu .

Uzasadnienie faktyczne : zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia brakujących

dokumentów , a wykonawca nie uzupełnił ich w wyznaczonym terminie .

18.Zakład Remontowo-Budowlany Eugeniusz Pruszkowski , 22-200 Włodawa , ul.Jasna 18

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena -  91

19.Zakład Instalatorstwa Sanitarnego CO i GAZ Mieczysław Kostek , 22-600 Tomaszów Lub.

ul. Łokietka 5. Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena -  71

20.P.P.H.U WA-MAX Zygmunt Wawryk , 22-200 Włodawa , ul.Suchawska 15/5

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 71

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 
publicznego w terminie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia . 

                                                                           Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny
                                                                                              




