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GKI 341/7/2009 
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA  
 

Wójt Gminy Sanok ,38-500 Sanok ,ul. Kościuszki 23, informuje o wyniku postępowania 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: 

 
„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. CzerteŜ” 

1. ZłoŜono ofert 5 

Oferta nr 1 Konsorcjum: 
1. Zakład Instalatorstwa i Techniki „Łączbud”  Sp. z o.o. 

ul. 3-go Maja 22,35-030 Rzeszów-LIDER 
2. Zakład Instalacji Elektrycznych i Teletechnicznych ELDAN Daniel Murawski 
ul. Poziomkowa 22a, 28-200 Staszów-PARTNER 
 

Oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Budowlane 
AWERS Sp. z o.o. 
36-046 Zgłobień 15 

Oferta nr 3 Firma Budowlana T&C 
ul. Cerkiewna 7/4 
38-500 Sanok 

Oferta nr 4 Firma „WODNET” s.c. 
Adam Kret, Roman Kotlar 
ul. I Armii WP 12/13  
38-500 Sanok 

Oferta nr 5 F.P.U.H. „KRIS-BUD” Krzysztof ŚnieŜek 
Jasienica Rosielna 269B, 332A,  
36-220 Jasienica Rosielna 
 

2. Odrzucono ofert 2 

Oferta nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655. z późn. zm.)  w związku 
z pkt 2 ppkt 2.8 oraz pkt 3.1. i 3.5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) ze względu na następujące niezgodności treści oferty z treścią Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia tj.  

• brak umowy konsorcjum zgodnie z pkt 3.5 Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia 

• brak właściwego oświadczenia o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 składane 
na podstawie art. 44 (załącznik nr 1 do SIWZ) złoŜonego przez partnera 
konsorcjum- w ofercie przedstawiono oświadczenie złoŜone przez partnera 
konsorcjum potwierdzone przez lidera konsorcjum za zgodność z oryginałem 
inne a niŜeli w SIWZ. 

• brak nośników cenotwórczych w oparciu, o które został sporządzony kosztorys 
ofertowy, a które mogą być wykorzystane do ustalenia cen jednostkowych 
koniecznych robót dodatkowych (robót, których nie moŜna było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy) zgodnie z pkt 2.8 Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia 

Oferta nr 5 została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655. z późn. zm.)  w związku 
z pkt 2 ust 2.7i 2.8 oraz  pkt 3.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) ze względu na następujące niezgodności treści oferty z treścią Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia tj. 
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•  Brak w ofercie oświadczenia o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 składane na 
podstawie art. 44. 

• brak nośników cenotwórczych w oparciu, o które został sporządzony kosztorys 
ofertowy, a które mogą być wykorzystane do ustalenia cen jednostkowych 
koniecznych robót dodatkowych (robót, których nie moŜna było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy)  

• brak zestawienia materiałów, sprzętu i robocizny 
 

 

3. Streszczenie i porównanie złoŜonych ofert: 

Nr oferty Liczba pkt w kryterium cena Razem  

2 91,60 91,60 
3 62,29 62,29 
4 100,00 100,00 

 
Wybrano ofertę:    Firma „WODNET” s.c. 

Adam Kret, Roman Kotlar 
ul. I Armii WP 12/13  
38-500 Sanok 

 
Uzasadnienie wyboru:  Firma przedłoŜyła ofertę nie podlegającą odrzuceniu, 

spełniającą wymogi określone w ogłoszeniu i specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, która uzyskała największą 

ilość punktów 

 
Sanok 2009-04-29 


