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Informacja o powtórzeniu czynności w postępowaniu przetargowym
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej

– informacja o wynikach postępowania -

Przetarg nieograniczony:
1. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wieżowej, Zielińskiej, Miętowej, Mirtowej, Rumiankowej i  
Nowowiejskiego na osiedlu domków jednorodzinnych w Gruszczynie.
2.  Budowa  oświetlenia  ulicznego  w  ul.  Malwowej,  Krokusowej,  Żonkilowej  i  Szafirowej 
w Jasiniu na osiedlu domków jednorodzinnych.
3. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Świerkowej i Olszynowej w  Rabowicach.

Na  podstawie  art.  183  ust.  6   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  zamawiający  informuje 
wykonawców o powtórzeniu czynności w postępowaniu przetargowym - wyboru najkorzystniejszej 
oferty przetargowej (w wyniku rozstrzygnięcia protestu).
Na podstawie art. 183 ust. 5 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający powtarza 
czynność wyboru najkorzystniejszej oferty przetargowej.    
    
Zamawiający postanowia:

1. Podtrzymać zarzut wykluczenia z postępowania w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 10 ustawy 
Prawo  zamówień  publicznych  Wykonawcy:  Zakład  Wykonawstwa  Sieci  Energetycznych 
Energo-Tech Eugeniusz Pawlikowski, ul. 22 lipca 7, 62-220 Niechanowo i odrzucenia jego 
oferty  w oparciu  o  art.  89 ust.1  pkt  5  ustawy Prawo zamówień publicznych – zgodnie 
z pismem „Zawiadomienie o wyniku postępowania” z dnia 11 sierpnia 2008 roku.

2. Zgodnie  z  art.  24  ust.  2  pkt  4)  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wykluczyć 
z  postępowania  przetargowego  Wykonawcę:  Przedsiębiorstwo  Robót  Elektrycznych 
i  Ogólnobudowlanych  ENERGOKRZEM  s.c.  Barbara  Krzemień  i  Stanisław  Krzemień, 
ul.  3  Maja  36B,  28-400 Pińczów, który nie  przedłużył  ważności  wadium lub  nie  wniósł 
nowego  wadium na  wydłużony  okres  związania  ofertą  -  „Z  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również 
na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania 
ofertą”.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucić ofertę 
Wykonawcy  Przedsiębiorstwo  Robót  Elektrycznych  i  Ogólnobudowlanych  ENERGOKRZEM 
s.c. Barbara Krzemień i Stanisław Krzemień - „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została 
złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
lub  niezaproszonego  do  składania  ofert”.  Oferta  przetargowa  została  złożona  przez 
wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Dodatkowo zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, jeżeli zawiera ona rażąco niską cenę w 
stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  art.  89  ust.  1  pkt  4)  ustawy  Prawo 
zamówień publicznych - „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu  zamówienia”.  Ponadto  zamawiający odrzuca ofertę  wykonawcy, 
jeżeli  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień 
publicznych -  „Zamawiający odrzuca ofertę,  jeżeli  jej  złożenie  stanowi  czyn nieuczciwej 
konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.
Wykonawca w celu wyjaśnienia elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny złożył 
jedynie  oświadczenie  o  adekwatności  zaoferowanej  ceny  do  zakresu  robót  objętych 
przedmiotem zamówienia. Wykonawca oświadczył, że kalkulując cenę uwzględnił znaczne 
upusty  producentów,  posiadanie  własnej  dobrze  wyposażonej  bazy  sprzętowo-
transportowej i wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej.
Wykonawca nie wykazał jednak w sposób jednoznaczny oszczędności metody wykonania 
zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych,  wyjątkowo  sprzyjających  warunków 
wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla  wykonawcy  lub  innych  czynników  mających 
wpływ  na  kształtowanie  zaoferowanej  ceny  ofertowej.  Wykonawca  nie  podał  żadnych 



konkretnych  przykładów  uzyskanych  upustów  handlowych,  producenckich  –  w  tym 
zależnych  od  lokalizacji,  wyróżniających  się  cen  towarów  niezbędnych  do  wykonania 
zamówienia,  szczególnie  efektywnych  sposobów  wykonania  zamówienia,  zastosowania 
specjalnych technik odtworzenia istniejących powierzchni chodnikowych, przycinki krzewów 
i  gałęzi  drzew,  wyjątkowo  niskich  kosztów pracy  –  „taniej  siły  roboczej”,  elastycznego 
zatrudniania  siły  roboczej,  dostępności  materiałów/urządzeń  specjalnych  obniżających 
koszty, niskich kosztów transportu,  małej  odległości  od miejsca wykonania zamówienia, 
warunków zakwaterowania itp. 
Ponadto poszczególne zaoferowane ceny z kosztorysu pomocniczego, choć nie wiążące i 
nieobowiązkowe – obowiązuje cena ryczałtowa – dodatkowo mogą potwierdzać oba zarzuty 
podniesione przez Protestującego. 
Kwestia złożenia oferty stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  jest  o  tyle  łatwiejsza  do  udowodnienia  gdy  cena  z 
kosztorysu ofertowego – niewymaganego, a jednak złożonego – jest równa zaoferowanej 
cenie  przetargowej  powiększonej  o  podatek  VAT.  W  tym  przypadku  można  mówić  o 
niewyjaśnionych  -  w  kwestii  rażąco  niskiej  ceny  –  znacznych  (rażących)  zaniżeniach 
średnich stawek roboczogodzin.

3. Pozostałą ofertę uznać za ważną i ocenić w sposób następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena ofertowa 
brutto

Ilość 
punktów

3
SEM Zakład Elektrotechniczny 
Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Spółka Jawna
ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca

723.460,00 zł 100,00

Oferta  Wykonawcy  SEM  Zakład  Elektrotechniczny  Jakub  Maćkowiak,  Stefan  Maćkowiak 
Spółka  Jawna jest  najkorzystniejszą  i  ważną  –  niepodlegającą  odrzuceniu  -  ofertą 
przetargową  złożoną  w  przedmiotowym  postępowaniu.  Oferta  przetargowa  Wykonawcy 
uzyskała  maksymalną  i  najwyższą  ilość  punktów  w  kryterium  udziału  w  postępowaniu 
przetargowym określonym w treści SIWZ: najniższa cena – 100,00 punktów.


