
Tarnawatka, 28-07-2021
Gmina Tarnawatka 
ul. Lubelska 39
22-604 Tarnawatka

Dotyczy: „Budowa sieci wodociągowej oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Huta Tarnawacka”

Numer postępowania: IR.271.4.2021.MT

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  podstawowym  bez
przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.- dalej ustawa Pzp) na roboty budowlane w ramach zadania pod nazwą:  „Budowa
sieci wodociągowej oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Huta Tarnawacka”

Znak sprawy: IR.271.4.2021.MT

Termin składania ofert minął w dniu 21 czerwca 2021 r. o godz. 11:00

Przedmiot zamówienia: „Budowa sieci wodociągowej oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Huta 
Tarnawacka”

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej
„ustawą”,  Zamawiający  zawiadamia,  iż  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  Specyfikacji  Warunków
Zamówienia (dalej SWZ) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożona przez Wykonawcę 

INSTALCOMPLEX Sp. z o.o., Majdan Górny ul. Klonowa 50, 22-600 Tomaszów Lubelski

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 252 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie
kryteriów oceny ofert  określonych w SWZ. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj.  100,00 zgodnie z wzorami
opisanymi w SWZ

Zgodnie z art. 247 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz treścią Rozdział XVI SWZ – „Opis kryteriów oceny ofert z
podaniem wag tych  kryteriów i  sposobu oceny ofert,  wybrana  została  oferta  najkorzystniejsza,  to  jest  ta,  która
otrzymała największą liczbę punktów w oparciu o obowiązujące kryterium wyboru ofert „cena” – waga 60,00 pkt., oraz
kryterium „długość okresu gwarancji” – waga 40,00 pkt.

W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

I. Oferta „nr 1”
Oferta „nr 1” została złożona przez wykonawcę 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne, „CARPOL” Wiktor Kardyka, Kalinowice 89G, 22-400 Zamość

OFERTA ODRZUCONA

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający w dziale  XVII  pkt.  1  SWZ „OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY”  określił  że:  Oferta wraz z
załącznikami  musi  zostać  sporządzona  w  języku  polskim,  złożona  w  postaci  elektronicznej  oraz  podpisana
kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  podpisem  osobistym  lub  podpisem  zaufanym  pod  rygorem
nieważności.
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Złożona w postępowaniu oferta wraz z załącznikami nie została opatrzona  kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem osobistym lub podpisem zaufanym

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 226 ust 1 pkt 6 – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  nie została sporządzona lub przekazana w sposób
zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego

II. Oferta „nr 2”
Oferta „nr 2” została złożona przez wykonawcę 

INSTALCOMPLEX Sp. z o.o., Majdan Górny ul. Klonowa 50, 22-600 Tomaszów Lubelski

Cena oferty brutto wynosi – 857808,78 złotych
Okres gwarancji – 60 miesięcy

Punktacja oferty:
1. Kryterium cena – 60,00 punktów
2. Kryterium okres gwarancji – 40,00 punktów
Łączna punktacja oferty –  100,00 punktów

Oferta została sklasyfikowana na miejscu pierwszym

II. Oferta „nr 3”
Oferta „nr 3” została złożona przez wykonawcę 

Zakład Remontowo-Budowlany w Zamościu Adam Kustra w spadku, ul. Wyszyńskiego 55/19, 22-400 Zamość

Cena oferty brutto wynosi – 1136518,34 złotych
Okres gwarancji – 60 miesięcy

Punktacja oferty:
1. Kryterium cena – 45,29 punktów
2. Kryterium okres gwarancji – 40,00 punktów
Łączna punktacja oferty –  85,29 punktów

Oferta została sklasyfikowana na miejscu drugim

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.  308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa może być
zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Każdej stronie postępowania przysługują środki ochrony prawnej wykazane w Dział IX ustawy Prawo zamówień
publicznych

Wójt Gminy Tarnawatka
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