
 
 

ZPIRG 271.8.3.2018      Solec nad Wisłą 28-08-2018 r. 

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont dachu      

budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą” 

 

I. Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.- dalej ustawa PZP) zawiadamia,     

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Remont dachu budynku 

Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą” prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego najkorzystniejszą wybrana została oferta:  

 

Zakład Budowlano – Stolarsko – Remontowy Andrzej Babula ul. Górna 27,                             

26-900 Kozienice  

 

Uzasadnienie wyboru: 

1. Oferta jest zgodna z ustawą PZP oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów: 100,00 wg kryteriów oceny ofert określonych 

przez Zamawiającego : cena - znaczenie   60 %, okres gwarancji - znaczenie   40 %. 

 

II. Wykaz wykonawców, którzy złożyli niepodlegające odrzuceniu oferty do niniejszego 

postępowania wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów oceny ofert określonych              

w SIWZ: 

Dane                            

wykonawcy 

 

 

 

Otrzymane Punkty 

Zakład Budowlano–

Stolarsko -Remontowy 

Andrzej Babula         

ul. Górna 27 

26-900 Kozienice  

DACH EXPERT          

Ewa Ładosz 

Wrotnów 130 

07-106 Miedzna 

 

Kryterium  „Cena” 

 

60,00 

 

51,00 

Kryterium  „Okres 

gwarancji”  

 

40,00 

 

40,00 

Razem     

 

100,00 91,00 

 

III. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w związku z pkt. XV SIWZ odrzucił następujące oferty: 

 

1) ofertę złożoną przez firmę: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 

„DACH-POL” Michał Nędzia Dziurków 92, 27-320 Solec nad Wisłą, 



 
 

2) ofertę złożoną przez firmę: MONRADFALZ Radosław Dykcik ul. Kobylińska 3 

63-840 Krobla, 

3) ofertę złożoną przez firmę: DACH-DEKAR Marcin Nędzia Klwatka Królewska 

82F 26-634 Gózd 

 

ponieważ ich treść nie odpowiada treści SIWZ. Zamawiający – pod rygorem odrzucenia 

oferty – wymagał udzielenia gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. 

Przedmiotowe oferty nie zawierają jakiegokolwiek oświadczenia woli Wykonawcy, co do 

okresu udzielonej gwarancji jakości. Tego rodzaju uchybienie (nie podanie okresu gwarancji 

jakości tj. elementu będącego jednym z kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu)                     

nie podlega poprawie przez Zamawiającego w trybie art. 87 ust.2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, ani nie jest to informacja możliwa do uzupełnienia przez Wykonawcę w trybie 

art. 26 ust. 3, art. 26 ust. 4, ani art.87 ust. 1 cyt. Ustawy, ani w żadnym trybie przewidzianym 

w SIWZ. Mając powyższe na uwadze odrzucenie ofert jest zasadne. 

 

 

                 Wójt Gminy Solec nad Wisłą 

                                                                                      /-/ Marek Szymczyk 

         ......................................        

                  (podpis kierownika Zamawiającego) 
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