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PCM POLKOWICE
serce do jrodowiska

P\M I t2020
Symbol klienta:

Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o.
ul. o4browskiego 2, 59-100 Polkowice

Polkowice, dnia 26.06.2020 t.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nrspr. 9/ 2020 p.n. Budowa iprzebudowa sieci wodociqgowej
wraz z przylEczami

( odcinek od wqzla W4 do W-25 i od wezfa W10 do wezla W32) w Jgdrzychowie

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY
I WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawialqcy: PzedsiQbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp, z o.o. w Polkowicach na podstawre art. 92
ust. 1 ustawy Prawo zam6wien publicznych zawiadamia o odrzuceniu oferty i wyborze oferty
najkozystniejszej; wykonawc6w, kl6rzy zlo2yli oferty w w/w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego.

1) Zamawiajqcy w trakcie prowadzonego postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego odzucal:
ofetle fi 4 zlo2onE Wzez:
,,INSTAL -GLOGOW" ap. z o.o.
67-200 Glog6w , ul. Wierzbowa 5
Cena kosztorysowa oferty brutto: 372 554,81 zl
Okres udzielonej gwarancjijakosci : 5 lat

Uzasadnienie:
Zgodnie z zapisami art.89 ust. 1 ustawy pzp. Zamawialqcy zobowiezany jest odzucic ofert9, jezeli
ta jest niezgodna z ustawq, jej tre6d nie odpowiada specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia, z
zastrzezeniem art. 87 ust.2 pkt 3; jej zlo2enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
pzepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zawiera ra2Eco niskq cene lub koszt w stosunku
do pzedmiotu zamowienia, zostala zlozona pzez wykonawce wykluczonego z postepowania o
udzielenie zam6wienia lub niezaproszonego do skladania ofert, zawiera blgdy w obliczeniu ceny lub
kosztu, wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzi siQ na
poprawienie omylek, o kt6rych mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, wykonawca nie wyrazil zgody , o ktOrej
mowa w art. 85 ust. 2 na przedluzenie terminu zwiazania ofertA, wadlum nie zostalo wniesione lub
zostalo wniesione w sposob nieprawidlowy, jezeli zamawiajacy zqdal wnieslenia wadium, oferta
wariantowa nie spelnia minimalnych wymagai okreSlonych ptzez zamawi4qcego , jej pzyjecie
naruszaloby bezpieczeistwo publiczne lub istotny interes bezpieczeristwa panstwa, w tym
bezpieczeristwo podmiotow objetych jednolitym wykazem obiekt6w, instalacji, uzEdzen i uslug
wchodzqcych w sklad infrastruktury krytycznej , o ktorej mowa w art. 5b ust.7 pkt 1 ustawy z dnia
26.04.2007 r. o zazqdzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 2018 t. poz. 1401 i1560), atego
bezpieczenstwa lub interesu nie mozna zagwarantowaC w inny sposdb; jest niewazna na podstawie
odrebnych przepis6w.

Peepis ten ma charakter bezwzglednie obowiEzujEcy, zas pzeslanki majE charakter rozlEczny, co
oznacza, iz wystEpienie choCby jednej z wymienionych okolicznosci musi skutkowac odzuceniem
oferty.
Odzucenie ofert jest elementem oceny ofert dokonywanej ptzez Zamawi4acego.

Pnedsleblor3two Gospodarkl
Mlejsklej Sp. z o.o.
ul Dqbrowskiego 2, 59-100 Polkowice

Kapital Zakladowy:
135.934.300 PLN

SEd Rejonowy dla Wroclawia
Fabfycznej
we Woclawiu X \nJydzial
Gospodarczy Kraiowego
Rejestru sqdowego
Numer KRS: 0000074347

NIP: 692-000-12"19
REGON:390558659

Konto:
Santander Bank Polska Spolka
Akcyjna O/Polkowice
nr konta
94 10902109 0000 0005 5000 0085

Telefony:
iel. alarmowy 994
tel. (76) 846 29 11, fax (76) 846 29 60

www.pgm-polkowlce.com.pl

e-mall: pgm@pgm-polkowice.com.pl
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Przedsiqbiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o.
ul. o4browskiego 2, 59'100 Polkowice

Zgodnie z art. 10a ust 5 ustawy pzp. ofert? spozEdza sig pod rygorem niewa2nosci , w postaci
elektronicznej i opatruje siQ kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

BiorEc pod uwage pzepisy przejsciowe dla zam6wiei ponizej prog6w unijnych w niniejszym
postepowaniu ofertQ wykonawca winien zlozyC pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej. Kazda
zapisana strona oferty oraz wszystkie zalqcznlki i oswiadczenia muszq byc podpisane, a wszelkie
dokumenty bqd2 kserokopie uwierzytelnione wlasnorgcznym podpisem pzez osoby wskazane w
dokumencie upowazniajqcym do wystqpowania w obrocie prawnym, lub posiadajqce pelnomocnictwo
(za podpisanie uznaje siQ wlasnoreczny podpis z pieczqtkq). Jest to oSwiadczenie woli i jako takie
powinno zostad podpisane peez osoby uprawnione do dokonania tej czynnosci w imieniu wykonawcy,
Zgodnie z art. 73 S 1 KC , stosowanym na podstawie art.14 ustawy pzp , jesli ustawa zastzega dla
czynnosci prawnej formq pisemnE, czynnosc dokonana bez zachowania zastzeaone! formy jest
niewa2na, gdy ustawa pzewiduje rygor niewaznosci. Dla zachowania formy pisemnej czynnosci prawnej
pzepis art. 78 S 1 KC wymaga zlozenia wtasnorQcznego podpisu na dokumencie obejmujEcym tre6C
oswiadczenia woli . OSwiadczenie wolijako takie powinno zostac podpisane pzez osoby uprawnione do
dokonania tej czynnosci w imieniu wykonawcy, uwierzytelnione wlasnorecznym podpisem pzez osoby
wskazane w dokumencie upowazniajEcym do wystepowania w obrocie prawnym, lub posiadajqce
pelnomocnictwo (za podpisanie uznaje srq wlasnoreczny podpis z pieczqtkq).

W niniejszym postQpowaniu oferta wykonawcy INSTAL -GLOGow" sp. z o.o 67-200 Glog6w , ul.
Wierzbowa 5 nie zostala wlasnorgcznie podpisana pzez wykonawce . W Swietle powyzszych wyjasnien
zlozenie oferty nie podpisanej wlasnorecznie pzez wykonawcejest uchybieniem nieusuwalnym istanowi
o niezachowaniu, wymaganej przepisami pzp pod rygorem niewqznosci, formy zlo2enia oferty, a w
konsekwencji o niewa2nosci zlo2onej oferty. Jednoczesnie nalezy zauwazy', 2e zlozenie ofefty z
naruszeniem formy wymaganej pzepisami ustawy pzp. (oferty niepodpisanej) stanowi rownie2 podstawe
do odzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. '1 pkt 1 ustawy pzp, jako niezgodnej z ustawE

2) W prowadzonym w/w postepowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego wybrano oferte nr 5
L1v'-vttq ptLcL 

pRzEDsrEBroRSTwo
INSTALACYJNO.BUDOWLANO-USTUGOWE

,,SZPAKOWSKI"
66-100 Sulech6w, ul. Jana Pawla ll 33

Cena kosztorysowa oferty brutto: 277 686,87 zt
Okres udzielonej gwarancji jakosci : 5 lat
Uzasadnienie wyboru : Oferta najkorzystniejsza.
Uzyskala punkty:
Kryterium ,,cena kosztorysowa oferty brufto
(277 686,87 t277 686,87) x 100x60 % = 60,00pkt
Kryterium ,, okres udzielonej gwarancji jakoSci ,,

( 5:5) x100x40% = 40 pkt
Razem 100,00 pkt

Termin podpisania umowy: 02.07.2020 r, w siedzibie Zamawiajacego.
Przed podpisaniem umowy, zgodnie z zapisami Slt Z( pkt XlV. 6 ) w/w wykonawca , ktdrego oferta
zostala wybrana jako najkotz ystniejsza zobowiazany jest ptzedlo2yC zamawiajqcemu:

Pr:edslgblorslwo Gospodarkl
t iejskiei Sp. z o.o.
ul. Debrowskiego 2, 59-1 00 Polkowice

Kaplill Zakladowyi
135.934.300 PLN

Sqd Rejonowy dla Woclawia
Fabrycznej
we Waoclawiu IX Vwdzial
Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego
N me. KRS- 00ooo7a3,l7

NlPr 692-000-12-19
REGON: 390558659

Konto:
Santander Bank Polska Spdlka
Akcyjna O/Polkowice
nr Konla
94 10902109 0000 0005 5000 0085

Telefony:
lel. alarmo /y: 994
lel. (76) 846 29 11. fax (76)846 29 60

www.pgm-polkowlce.com.pl

e-mall: pgm@pgm-polkowice.com.pl
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a) w pzypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieniqdzu - dow6d wniesienia
zabezpieczenia w wysokosci 10 % ceny calkowitej podanej w ofercie (cena brutto),

b) w pzypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej niz pieniEdz formie -
nalezy ptzedlo2yc dokument stanowiEcy zabezpieczenie; \ rymaga siq, aby pzed wystawieniem
dokumentu stanowiqcego zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy pzekazac ZamawiajEcemu
projekt zabezpieczenia celem sprawdzenia zgodnosci tresci zabezpieczenia z ustawE Pzp oraz w celu
uzgodnienia termin6w obowiEzywania zabezpieczenia z uwzglgdnieniem zapis6w projektu umowy;

c) wykaz os6b zatrudnionych na umowe o prace wykonujqcych czynnoSci przy realizacji
zam6wienia wskazane ptzez zamawiajQcego w opisie przedmiotu zam6wienia.

d) kopie oplaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajqcego, 2e wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiezanei z
pzedmiotem zamowienia, na kwote minimum 500.000 zl, wraz z dowodem uiszczenia naleznych
skladek. Ubezpieczenie powinno byd wazne Wzez caly okres realizacji umowy. W pzypadku, kiedy
ubezpieczenie bedzie wygasac w trakcie realizacji umowy wykonawca dolqczy o6wiadczenie, mocE
kt6rego zobowiaze sie do pzedluzenia ubezpieczenia po jego wygaSnieciu.

3) Pozostale oferty uzyskaly punkty:

Oferta nr 1 zloaona otzez :

FU STAGER Grzegorz Stachowiak
64-125 Poniec , Sarbinowo 26/2
Cena kosztorysowa oferty brutto: 366 201,78 zt
Okres udzielonej gwarancjijako6ci : 5 lat
Uzyskala punkty:
Kryterium ,,cena kosztorysowa oferty brutto
(277 686,871366 201,78) x 100x60 % =45,50 pkt
Kryterium ,, okres udzielonej gwarancji jakosci ,,

( 5:5) x100x40% = 40 pkt
Razem 85,50 pkt

Ofefta N 2 zlozona peez :

Pzedsiebiorstwo Budownictwa Iniynieryjnego EKO-BAU Sp. j. E. Fiedot
67 -222 Jerzmanowa, ul. Spoldzielcza 2a
Cena kosztorysowa oferty brutto: 306 363,59 zl
Okres udzielonej gwarancjijakosci : 5 lat
Uzyskala punkty:
Kryterium ,,cena kosztorysowa oferty brutto
(277 686,87 t306 363,59) x 100x60 % = 54,38 pkt
Kryterium ,, okres udzielonej gwarancji jakosci ,,

( 5:5) x100x40% = 40 pkt
Razem 94,38 pkt

Oferta nr 3 zlozona ozez :

MASY POLSKIE Sp. z o.o. Sp.k.
59-300 Lubin ul. Legnicka 80
Cena kosztorysowa oferty brutto: 507 577,57 zl
Okres udzielonej gwarancjijakosci : 5 lat

Przedslqbio.stwo Gospodarkl Kapital Zaktadowy: NIP: 692'000- 1 2- 1 I Telgfony:
lrleistlei Sp. z o.o. 135.934.300 PLN REGOT{: 390558659 tet. ata.mo^/y: 994
ul. Dabrowskiego 2, 59-100 Polkowice tel. (76) 846 29 11, fax (76) 846 29 60

Sqd Rejonowy dla Wroclawia Konto:
Fabryc2nej Santande. Sank Polska Spolka www.pgm-polkowlcs.com.pl
we Woctawiu lX V\tdzial Akcjne O/Polkowice
Gospodarczy Krajowego nr konta e-mall: pgm@pgm-polkowice.com.pl
Rejestru Sadowego 94 10902109 0000 0005 5000 0085
Numer KRS: 0000074347
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Uzyskala punkty:
Kryterium ,,cena kosztorysowa oferty brutto
(277 686,87 t507 577,57\ x 100x60 % = 32,83 pkt
Kryterium ,, okres udzielonei gwarancji jakoSci ,,

( 5:5) x100x40% = 40 pkt
Razem 72,83 pkt

Oferta nr 6 zlo2ona pzez :

Pzedsiebiorstwo Uslugowo-Produkcyjne i Handlowe ,,COM -D" Sp. z o.o.
59400 Jawor , ul. Poniatowskiego 25
Cena kosztorysowa oferty brutto: 975 388,09 zl
Okres udzielonej gwarancji jakoSci : 5 lat
Uzyskala punkty:
Kryterium ,,cena kosztorysowa oferty brutto
(277 686,871 975 388,09) x 100x60 7o = 17,08 pkt
Kryterium ,, okres udzielonej gwarancji jakosci ,,

( 5:5) x100x40% = 40 pkt
Razem 57.08 Dkt

Ofetta ff 7 zlozona otzez :

HYDRO SYSTEM Hubert Sychowicz
59-160 Radwanice; Buczyna 5/1
Cena kosztorysowa oferty brutto: 419 759,00 zl
Okres udzielonej gwarancjijako6ci : 5 lat
Uzyskala punkty:
Kryterium ,,cena kosztorysowa oferty brutto
(277 686,87 | 419 759,00) x 100x60 % = 39,69 pkt
Kryterium ,, okres udzielonej gwarancjijakosci 

"
( 5:5) x100x40% = 40 pkt
Razem 79.69 okt

Oferta nr 8 zlo2ona pzez :

Przedsigbiorstwo Handlowo-Uslugowe HYDROTERM M. Dobroskok, M, Krzeszowski Sp,j.
59-101 Polkowice; ul. Przemkowska 55
Cena kosztorysowa oferty brutto: 383 977,32 zl
Okres udzielonej gwarancji jakosci : 5 lat
Uzyskala punktyi
Kryterium ,,cena kosztorysowa oferty brufto
(277 686,871 383 977,32).x 100x60 % = 43,39 pkt
Kryterium ,, okres udzielonej gwarancjijakosci 

"
( 5:5) x100x40% = 40 pkt
Razem 83.39 okt

Przedslebio.stwo Gospodarkl Kapllal Zakladowy: NIP:692{0G12-19 Telefony:
Mieiskiej Sp. z o.o. 135.934.300 PLN REGON: 390558659 tel. alamowyr 994
ul. Dqbrowskiego 2, 59-100 Polkowice tel. (76) 846 29 11, fax (76) 846 29 60

Sqd Rejonor!.y dla \r/roclawia Konto:
Fabrycznei Santander Bank Polska Sp6lka www.pgrn-polkowice,com.pl
we \ruroclawiu lX \ &dzial Akcyjna O/Polkowice
Gospodarczy Krajowego nr konta €-mail: pgm@pgm,polkowice.com.pl
Rejestru Sadowego 94 10902109 0000 o0o5 5000 0085
Numer KRS:0000074347
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Oferta nr 9 zlozona pzez :

Firma Instalacji Sanitarnych INSTALEX Miroslaw Maksymczuk
59-300 Lubin ul. W6jta Henryka 47
Cena kosztorysowa oferty brutto: 570 111,03 zl
Okres udzielonej gwarancjijakosci : 5 lat
Uzyskala punkty:
Kryterium ,,cena kosztorysowa oferly brutto
(277 686,871 570 1 1 1,03) x 100x60 % = 29,22 pkt
Kryterium 

" okres udzielonej gwarancjijako5ci ,
( 5:5) x100x40% = 40 pkt
Razem 69,22 okt

Oferta nr 10 zloaona ptzez .

Zaklad Rob6t Instalacyjnych INSTALBUD Spj. J.Pankiewicz, L.Lewicki
59-220 Legnica, ul. Drohobycka 1

Cena kosztorysowa oferty brutto: 531 640,77 zl
Okres udzielonej gwarancjijakoSci : 5 lat
Uzyskala punkty:
Kryterium ,,cena kosztorysowa oferty brufto
(277 686,871 531 640,77) x 100x60 % = 31,34 pkt
Kryterium ,, okres udzielonej gwarancjijakosci ,
( 5:5) x100x40o/o = 40 pkt
Razem 71.34 okt

Oferta nr 11 zlo2ona-ptzez :

WODROL Teodor Swiqtecki
ul. Wilczycka 14; 55-093 Kielcz6w
Cena kosztorysowa oferty brutto: 738 000,00 zf
Okres udzielonej gwarancjijakosci : 5 lat
Uzyskala punkty:
Kryterium ,,cena kosztorysowa oferty brutto
(277 686,87 | 738 000,00) x 100x60 % = 22,57 pkt
Kryterium ,, okres udzielonej gwarancjijako5ci ,,

( 5:5) x100x40% = 40 pkt
Razem 62.57okt

Zgodnie z aft. 27 ust. 2 ustawy Pzp prosimy o niezwloczne potwierdzenie otrzymania

niniejszego pisma na e-mail : w.czekajlo@pgm-polkowice.com.pl

rwllrK
I Us$omunalnrrh

Prre*lQbiorstfl o G@podaitl
MioJskl€j Sp. z o.o,
ul. Oqbro./skiego 2, 59-100 Polkowice

K.pitrl zrkladovryi
't35.934.300 PLN

Sqd Rejonowy db W.odawia
Fabrycznej
we ltJroclawiu lX \.Jydzial
Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sqdowego
Numer KRS: 0000074347

NIP: 692-000-12-19
REGON: 390558659

Konto:
Santander Bank Polska Sp6lka
Akcyjna O/Polkowice
nr Konta
94 10902109 0000 0005 5000 0085

Telefony:
tel. alarmowy: 994
tel. (76) 846 29 11, fax (76) 846 29 60

www.pgm-polkowlce.com.pl

e{ail: pgm@pgm-polko ice.com.pl
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erzedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
ul, o4browskiego 2, 59-100 Polkowice

Otnymujq:
1) Symbol klienta 012846

FU STAGER Grzegorz Stachowiak
64-125 Poniec , Sarbinowo 2612

e-ma i | : g!Zggozs:?99,@gg,el

2) Symbol klienta 001179

PrzedsiebioFtwo Budownictwa ln2ynieryjnego EKO-BAU Sp. j. E. Fiedot
67 -222 Jezmanowa, ul. Sp(Hdzielcza 2a n ,/ ) p

e-mail: info@eko-bau.com.ol L. dz. PP/................tpwt...../..?-L?

3) Symbol klienta 012850

MASY POLSKIE Sp. z o.o. Sp.k.
59-300 Lubin ul. Legnicka 80
e-mai | : !!@!@Eg9yE!9!!q!

Symbol klienta 001007

,,INSTAL -GLOGOW" sp. z o.o.
67-200 Glogriw , ul. Wierzbowa 5
e-mail: leszek.instal@wp,pl

66-100 Sulech6w, ul. Jana Pawla ll 33
e-mail : poczta@pibu-szpakowski,ol

59400 Jawor , ul. Poniatowskiego 25
e-mail: &!l3!!@gg!!llp!

7) Symbol klienta 011508

HYDRO SYSTEM Hubert Sychowicz
59-160 Radwanice; Bucryna 6/1
e-mail: hubert.s@interia.eu

L. dz. PP/............. ../ PW. /!.t.1

qt )?
L. dz. PP/................/ PW.... /. I.4..1..

L. dz. pp/.... .......rpwr ..2 !/?

L. dz. PPl...............r pwt....,?..! 4:/

L. dz. PP/................, r*,.. ./.!f/-

L. dz. PP/...............-/ PW /(ft

4)

5) Symbol klienta 012853

PRZEDSIEBTORSTWO TNSTALACYJNO-BUDOWLANO-USLUGOWE,,SZPAKOWSK|"

6) Symbol klienta 001021

P.zedsiebiorstwo Uslugowo-Produkcyjne i Handlowe ,,COM -D" Sp. z o.o.

K.pltal Zeklsdowy:
135.934.300 PLN

Sad Rejonowy dla Woclawia
Fabrycznej
we Wroctawiu lX lvydzjal
Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sqdowego
Numer KRS: 0000074347

NIP: 692-000-12-19
REGON: 390558659

Konto;
Santiander Bank Polska Sp6lka
Akcyjna O/Polkowace
nrkonta
94 10902109 0000 0005 5000 0085

T€l€tony:
tel. alarmowy: 994
tel. (76) 846 29 11, fax (76) 846 29 60

www.pgm-polkowlce.corn.pl

e-mall: pgm@pgm-polkowice com.pl

PzedsiQblorstwo Go8podarkl
Mlersklej Sp. z o.o,
ul. Dqbrowskiego 2, 59100 Polkowice
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8) Symbol klienta 000705

Przedsigbiorstwo Handlowo-Ustugowe HYDROTERM M. Dobroskok, M. Krzeszowski Spj.
59-101 Polkowice; ul. Przemkowska 55\
e-mail: biuro@hvdroterm.net.pl

59-300 Lubin ul. W6jta Henryka 47
e-mail: biuro@Jisinstalex.ol

59-220 Legnica, ul. Drohobycka 1

e-mail: instalbud@lednica.home.pl

11) Symbol klienta 009219

WODROL Teodor Swiqtecki
ul. Wilczycka l4; 55-093 Kielcz6w
e-mail : biuro@wodrol,wtoclaw.pl

9) Symbol klienta 008A16

Firma Instalacji Sanitarnych INSTALEX MirosNaw Maksymczuk

10) Symbol klienta 008296

Zaklad Rob6t Instalacyjnych INSTALBUD Spj. J.Pankiewicz, L.Lewicki

L. dz. PP/................/ PW . /.rd.{

1/ a(-
L. dz. PP/................/ PW....,1.2.{.i?..

t r t"/
L. dz. PP/................/ PW.....4.7 €.!:.

L. dz. PP/................/ PW..../.t. A/

Przedsigbiorstwo Go3podarkl
Miojskiej Sp. z o.o.
ul. Dqbrowskiego 2, 59-100 Polkowice

Kapltal Zakladowy:
135.934.300 PLN

Sqd Rejonowy dla Woctawia
Fabrycznej
we l./roclawiu lX Wdzial
Gospodafczy Krajowego
Rejestru Sqdowego
Numer KRS] 0000074347

NIP: 692-000-12-19
REGON: 390558659

Konto:
Santander Bank Polska Sp6lka
Akcyjna O/Polkowice
NT KONIA

94 10902109 0000 0005 5000 0085

Telefony:
tel. alamowy: 994
tel. (76) 846 29 11, fa( (76) 846 29 60

www.pgm-polkowlc6.com.pl

a-mail: pgm@pgm-polkowice.com.pl


