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GKI 341/10/2010 
  

 OGŁOSZE�IE O WY�IKU POSTĘPOWA�IA  
 

Wójt Gminy Sanok ,38-500 Sanok ,ul. Kościuszki 23, informuje o wyniku postępowania 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: 
 

„Wykonanie robót wykończeniowych zewnętrznych - budynek Wiejskiego 

Domu Kultury w m. Zabłotce” 
 

1. Złożono ofert 8 

Oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Budowlane Mansarda 

S. Bober, K.Przystasz, S.Rzepka Sp.J. 

38-500 Sanok 

ul. Bema 1a 

Oferta nr 2 „ECORESBUD” Sp. z o.o. 

ul. Piłsudskiego 23 

38-200 Jasło 

Oferta nr 3 F.B.-U.-H. 

“WALMAR” Krzysztof Marecki 

35-206 Rzeszów 

Ul. Okulickiego 18 

Oferta nr 4 Firma Usługowa PBA 

38-500 Sanok 

ul. J. III Sobieskiego 22/19 

Oferta nr 5 P.P.H.U. JAX Jacek Władyka 

38-500 Sanok 

Bykowce, ul. Polanki 3 

Oferta nr 6 Firma Usługowo-Handlowa IDM  

Nagórzany 12,  

38-505 Bukowsko 

Oferta nr 7  „EUROMONT” Grzegorz Krzysik  

38-500 Sanok 

Zahutyń 65 

 

Oferta nr 8  Przedsiębiorstwo Budowlane „Fundament” s.c. J. Pelczarski-H. Oleniacz  

Posada Górna 

38-481 Rymanów Zdrój, ul. 3-ego Maja 172 

2. Odrzucono ofert : 1 

Oferta nr 7  firmy „EUROMO�T” Grzegorz Krzysik, 38-500 Sanok, Zahutyń 65 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 2.7; ; pkt 3 ppkt 3.1; pkt 7 

ppkt 7.1  oraz pkt 4A ust.2, 3,4, 5 i 6  i pkt 4B ust.1i2  Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) ze względu na następujące niezgodności treści oferty z treścią 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.  

• W ofercie brak jest oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienie. Obowiązek dostarczenia dokumentu 

wynika z pkt. 4A ust.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

• W ofercie brak jest polisy ubezpieczeniowej. Obowiązek dostarczenia dokumentu 

wynika z pkt. 4A ust.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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• W ofercie nie uzupełniono dokumentu stanowiącego  nr 1 do oferty  (oświadczenie o 

spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 składane na podstawie art. 44 oraz oświadczenie o 

nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24) 

• W ofercie brak jest uzupełnionego załącznika nr 5 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, określającego wykaz osób, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, (w szczególności odpowiedzialnych za kontrolowanie 

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji  o 

podstawie do dysponowania tymi osobami) oraz wykaz niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 

dostępnych wykonawcy wraz z informacjami o podstawie dysponowania tymi 

zasobami. 

Dostarczony do oferty wykaz wyposażenia technicznego oferenta nie został podpisany 

przez oferenta, natomiast dokument  zawierający informacje o zatrudnieniu 

(dostarczony w formie nie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii) zawiera 

niepełne informacje określone wymaganiami  Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia 

• W ofercie brak jest wykazu wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie) dwóch robót budowlanych, 

zbliżonych co do zakresu i wartości niniejszemu zamówieniu- należy wykazać 

wykonanie  2 prac budowlanych (o zbliżonym zakresie) o wartości min. 70 tyś. zł 

brutto z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz zakończenia 

oraz dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

Do wykazu należało dołączyć referencje potwierdzające wykonanie robót 

wymienionych w wykazie robót  z należytą starannością. 

Obowiązek dostarczenia dokumentu wynika z pkt. 4B ust.2 Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

Wykonawca wykazał natomiast tylko jedną pracę spełniającą wymagania określone w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

• W ofercie brak jest poświadczenia za zgodność z oryginałem dostarczonych przez 

oferenta dokumentów tj. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego, aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  

• Kosztorys ofertowy zawiera następujące błędy w porównaniu do szczegółowego 

przedmiaru robót: 

� W zestawieniu materiałów występują niezgodności w porównaniu do 

szczegółowego przedmiaru robót( kosztorysu ofertowego stanowiącego 

załącznik do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) . Brak mat 

trzcinowych(płyty) 3,5cm w ilości 1,883 m2, brak płyt pomostowych 

komunikacyjnych długich i krótkich- w przedmiarze odpowiednio 0,108m2 

i 0,054m2, w poz. 42 zestawienia materiałów kosztorysu ofertowego 

uwzględniono podokienniki stalowe  ocynkowane w ilości 14,63 m, 

natomiast w przedmiarze robót jest 15,362 m; w poz. 59 zestawienia 

materiałów kosztorysu ofertowego uwzględniono zaprawę klejową (sucha 

mieszanka do styropianu i siatki w ilości 2 569,896 kg natomiast w 

przedmiarze robót jest 2 602,950 kg 
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Prawidłowość i jednolitość kosztorysu ofertowego w porównaniu 

z kosztorysem ślepym jest kluczowa. Rozbieżności pomiędzy nimi są 

traktowane jako błąd Wykonawcy i są podstawą do odrzucenia oferty. 

Zamawiający w SIWZ określił, iż Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia w ofercie kosztorysów ofertowych sporządzonych na podstawie 

szczegółowego przedmiaru robót, stanowiącego załącznik do SIWZ. 

 

 
3. Streszczenie i porównanie złożonych ofert: 

�r oferty Liczba pkt w kryterium cena Razem  

1 100,00 100,00 

2 72,13 72,13 

3 83,16 83,16 

4 90,40 90,40 

5 66,92 66,92 

6 76,89 76,89 

8 82,05 82,05 

 

4. Wybrano ofertę:     

Przedsiębiorstwo Budowlane Mansarda 

S. Bober, K.Przystasz, S.Rzepka Sp.J. 

38-500 Sanok 

5. ul. Bema 1a Uzasadnienie wyboru:  Firma przedłożyła ofertę nie podlegającą 

odrzuceniu, spełniającą wymogi określone w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, która uzyskała największą ilość punktów 

 
Sanok 2010-04- 30 


