
Szczecin, dnia 12.08.2013 r.

ZZ-2380-112/13

Informacja na stronę internetową/tablicę ogłoszeń

dotyczy:  dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. 
ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej  
„uPzp” na „Remont kompleksowy KPP w Łobzie przy ul. Woj. Polskiego 2”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 uPzp Zamawiający zawiadamia, że:

1) postępowanie zostało rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę 
cenową złożoną przez  Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „PROBUD” Ryszard Piątek
ul. Kołobrzeska 8c
78-300 Świdwin

za cenę  1 245 462,32 zł brutto.

Następujący Wykonawcy złożyli oferty oraz następująco przedstawia się streszczenie oceny i porównania 
złożonych ofert  zawierających punktację  przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  i  łączną  
punktację:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium cena

2 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
„PROBUD” Ryszard Piątek
ul. Kołobrzeska 8c
78-300 Świdwin

100,00

3 Usługowy Zakład Ogólnobudowlany
Gałązka Kazimierz, Świniecki Leszek s.c.
ul. Szkolna 27
78-132 Grzybowo

98,73

4 KBI Projekt Słojkowscy s.c. 
ul. Piłsudskiego 60
73-110 Stargard Szczeciński

91,42

2) odrzucono następujące oferty:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz adres wykonawcy

Uzasadnienie

1 „SARMATA” Zakład 
Ogólnobudowlany
ul. Modrzewskiego 1
71-266 Szczecin

Uzasadnienie faktyczne :
wykonawca nie dokonał wyceny kosztorysowej ceny ofertowej 
na podstawie  właściwego przedmiaru  robót  branży drogowej 
zgodnie ze zmianą przedmiaru robót branży drogowej (w wersji 
ath  i  pdf)  oraz  zmianą  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia  z  dnia  15.07.2013r.  ogłoszoną  na  stronie 
internetowej Zamawiającego. Ofertę należy odrzucić, ponieważ 
jest  niezgodna  z  treścią  dokonanej  zmiany  specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia  oraz zapisami rozdziału XII 
punkt 2-4 ww. specyfikacji.



Uzasadnienie  prawne :  art.  89  ust.  1  pkt  2  –  Zamawiający 
odrzuca  ofertę,  jeżeli  jej  treść  nie  odpowiada  treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie można jej 
poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3;

3)  żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania;

4) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.

wyk. w 1 egz. 
wyk. K.K.


