OŚN.271.3.2020
Pabianice, dnia 27.11.2020 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa sieci

kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko, wraz z odejściami działka nr ewid. 662/1;
661/15”,
Gmina Pabianice reprezentowana przez Wójta Gminy Pabianice, zwana dalej
Zamawiającym, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej
ustawą Pzp informuje, że w ww. postępowaniu, jako najkorzystniejszą została wybrana oferta
firmy:
Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z o.o.
Ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
Cena oferty: 390 033,00 zł
Ww. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu. Oferta spełniła wszystkie wymagania Zamawiającego
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i uzyskała maksymalną
ilość punktów- 100 punktów w bilansie kryteriów opisanych w SIWZ. Wybrana oferta jest
najkorzystniejsza w ww. postępowaniu.
Informacje dotyczące ofert złożonych w postępowaniu wraz z punktacją przyznaną im w
poszczególnych kryteriach oceny ofert oraz łączną punktacją zawiera tabela poniżej:
Tabela: Szczegóły złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:
Nr
oferty

Firmy i adresy
Wykonawców

Punkty (p)
w kryterium:
Cena oferty
(zł brutto)
Waga 60%

Punkty (p) w kryterium:
okres dodatkowej
(ponad 36m) gwarancji
na roboty budowlane
oraz zamontowane
urządzenia i materiały(w
miesiącach)
Waga 40%

Punkty (p)
łącznie
przyznane
ofercie

Termin
Warunki
wykonania płatności
zamówienia

28.12.2020r. Zgodnie
z
zapisami
SIWZ

1.

„ZINSBUD” Inżynieria
Cena:
Bezwykopowa Emil Zimoch 601 470,00 zł
Ul. Gruntowa 21,
38,91p
95-200 Pabianice

Okres dodatkowej
gwarancji: 24 m
/36 m + 24 m
Łącznie 60 m/
40p

78,91p

2.

Przedsiębiorstwo
Cena:
Instalacyjno Budowlane
285 360,00 zł
JARTEX Spółka jawna
Adam Stefanowski Jarosław
Stefanowski
Ul. M.C. Skłodowskiej 118,
96-100 Skierniewice

Okres dodatkowej
gwarancji: 24 m
/36 m + 24 m
Łącznie 60 m/

Oferta
28.12.2020r. Zgodnie
odrzucona- art.
z
89 ust. 1 pkt 4)
zapisami
ustawy Pzp, w
SIWZ
zw. z art. 90
ust. 3 ustawy
Pzp.

3.

P.H.U. „JONTEX”, Piotr
Jończyk
Leszczyny Duże 30,
95-081 Dłutów

Okres dodatkowej
gwarancji: 24 m
/36 m + 24 m
Łącznie 60 m/
40p

99,55p

Cena:
393 003,97 zł
59,55p

28.12.2020r. Zgodnie
z
zapisami
SIWZ

4.

Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z Cena:
o.o.
390 033,00 zł
Ul. Twarda 18,
60p
00-105 Warszawa

Okres dodatkowej
gwarancji: 24 m
/36 m + 24 m
Łącznie 60 m/
40p

100 p

28.12.2020r. Zgodnie
z
zapisami
SIWZ

W ww. postępowaniu zostały złożone cztery oferty (wszystkie w terminie składania ofert).
Żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.
Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane JARTEX
Spółka jawna Adam Stefanowski Jarosław Stefanowski Ul. M.C. Skłodowskiej 118, 96-100
Skierniewice, uznając, że zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu

zamówienia- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, w związku z art. 90 ust. 3 ustawy
Pzp.
Uzasadnienie:
Wykonawca Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane JARTEX Spółka jawna Adam
Stefanowski Jarosław Stefanowski Ul. M.C. Skłodowskiej 118, 96-100 Skierniewice złożył ofertę,
której cena jest:
-poniżej 70% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, która wynosi
417 466,74 zł, a 70% tej wartości stanowi 292 226,72 zł (wartość złożonej przez ww.
Wykonawcę oferty to 285 360,00 zł).
W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 90 ust.1 i 1a ustawy
Pzp wezwał ww. Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość zaproponowanej w ofercie ceny. W wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie tj. do dnia 24.11.2020 r. do godziny 12oo, Wykonawca nie złożył żadnych wyjaśnień,
dlatego Zamawiający odrzucił jego ofertę, uznając, że zawiera ona rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, w związku z
art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
umowa w sprawie zamówienia publicznego, zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy.
Wójt Gminy Pabianice
Marcin Wieczorek

