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Głubczyce, dn. 14.06.2013r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

Dotyczy post ępowania prowadzonego w trybie przetargu nieogranicz onego na 

wykonanie przebudowy na parterze oraz III pi ętrze budynku głównym SP ZOZ w Głubczycach – 

PN / 11 / V / 13. 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dalej PZP, Zamawiający - SP ZOZ w Głubczycach 

informuje, że w prowadzonym postępowaniu: 

 

Pakiet nr 1 - Przebudowa wraz ze zmian ą sposobu u żytkowania cz ęści 

pomieszcze ń  na poradnie specjalistyczne 

 

A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  

Nr oferty 1 – Centrum Budowlane „DUDA” Piotr Duda   ul. Długa 13   48-130 Kietrz 

Cena brutto: 411.948,70 zł 

 

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała 100 pkt w kryterium cena 
100%. 

 

Na pakiet nr 1 złożono również ważną ofertę: 

Nr oferty Nazwa/adres Wykonawcy Cena brutto 
Ilość punktów 
wg kryterium 

„cena”  

3 
„BETBRUK” Daniel Maćko 
ul. Żeromskiego 27a 
48-100 Głubczyce 

540.755,31 zł 76,18 

 

B. wykluczono Wykonawcę: 

Usługi Inżyniersko-Budowlane „BUDMISTRZ” Piotr Górski   ul. Piastowska 41a/8   47-200 Kędzierzyn-

Koźle (oferta nr 2) 

 

Uzasadnienie faktyczne wykluczenia:  

Zamawiający wymagał przedstawienia wraz z ofertą wykazu robót budowlanych wykonanych w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Głubczycach 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 
48-100 Głubczyce  
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podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotycz ących 

najwa żniejszych robót (min. 1 (jedn ą) robot ę ogólnobudowlan ą, o wartości minimum: pakiet nr 1 – 

300.000,00 zł brutto , pakiet nr 2 – 440.000,00 zł brutto ), określających, czy roboty te zostały 

wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone a także opłaconej polisy , a w przypadku jej braku, innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości minimum: pakiet nr 

1 – 290.000,00 zł, pakiet nr 2 – 430.000,00 zł.  Powyższe dokumenty nie potwierdzały, że Wykonawca 

spełnia określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy 

i doświadczenia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zgodnie z art. 26 ust. 3 PZP zamawiający 

wezwał Wykonawcę do ich uzupełnienia. Wykonawca uzupełnił wymagane dokumenty w wyznaczonym 

terminie, jednak opłacona polisa nie potwierdza warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i 

finansowej tj. suma ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC wynosi 500.000,00 zł. Wykonawca 

złożył ofertę na dwa zadania/części zamówienia. Zamawiający nie ma prawa dopasowywać za 

Wykonawcę polisy do pakietu, na który wykonawca złożył ofertę. 

Mając na uwadze powyższe Wykonawca „Usługi Inżyniersko-Budowlane „BUDMISTRZ” Piotr Górski” 

nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Uzasadnienie prawne wykluczenia: art. 24 ust. 2 pkt. 4 PZP. 

 

C. odrzucono ofertę nr 2 Wykonawcy Inżyniersko-Budowlane „BUDMISTRZ” Piotr Górski    

ul. Piastowska 41a/8   47-200 Kędzierzyn-Koźle 

 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:  

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzuconą 

Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 24 ust. 4 PZP w zawiązku z art. 89 ust. 1 pkt. 5 PZP. 

 

D. umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie, o którym mowa w art. 94 ust 

1 pkt 2 PZP tj. nie krótszym niż 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty, w 

związku z przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP 

 

Pakiet nr 2 - Przebudowa cz ęści III pi ętra budynku szpitala na Zakład Opieku ńczo Leczniczy 

 

A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  

Nr oferty 1 – Centrum Budowlane „DUDA” Piotr Duda   ul. Długa 13   48-130 Kietrz 

Cena brutto: 567.850,77 zł 

 

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała 100 pkt w kryterium cena 
100%. 
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Na pakiet nr 2 złożono również ważną ofertę: 

Nr oferty Nazwa/adres Wykonawcy Cena brutto 
Ilość punktów 
wg kryterium 

„cena”  

3 
„BETBRUK” Daniel Maćko 
ul. Żeromskiego 27a 
48-100 Głubczyce 

731.057,25 zł 77,67 

 

B. wykluczono Wykonawcę: 

Usługi Inżyniersko-Budowlane „BUDMISTRZ” Piotr Górski   ul. Piastowska 41a/8   47-200 Kędzierzyn-

Koźle (oferta nr 2) 

 

Uzasadnienie faktyczne wykluczenia:  

Zamawiający wymagał przedstawienia wraz z ofertą wykazu robót budowlanych wykonanych w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 

podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotycz ących 

najwa żniejszych robót (min. 1 (jedn ą) robot ę ogólnobudowlan ą, o wartości minimum: pakiet nr 1 – 

300.000,00 zł brutto , pakiet nr 2 – 440.000,00 zł brutto ), określających, czy roboty te zostały 

wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone a także opłaconej polisy , a w przypadku jej braku, innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości minimum: pakiet nr 

1 – 290.000,00 zł, pakiet nr 2 – 430.000,00 zł.  Powyższe dokumenty nie potwierdzały, że Wykonawca 

spełnia określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy 

i doświadczenia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zgodnie z art. 26 ust. 3 PZP zamawiający 

wezwał Wykonawcę do ich uzupełnienia. Wykonawca uzupełnił wymagane dokumenty w wyznaczonym 

terminie, jednak opłacona polisa nie potwierdza warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i 

finansowej tj. suma ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC wynosi 500.000,00 zł. Wykonawca 

złożył ofertę na dwa zadania/części zamówienia. Zamawiający nie ma prawa dopasowywać za 

Wykonawcę polisy do pakietu, na który wykonawca złożył ofertę. 

Mając na uwadze powyższe Wykonawca „Usługi Inżyniersko-Budowlane „BUDMISTRZ” Piotr Górski” 

nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Uzasadnienie prawne wykluczenia: art. 24 ust. 2 pkt. 4 PZP. 

 

C. odrzucono ofertę nr 2 Wykonawcy Inżyniersko-Budowlane „BUDMISTRZ” Piotr Górski    

ul. Piastowska 41a/8   47-200 Kędzierzyn-Koźle 

 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:  

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzuconą 

Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 24 ust. 4 PZP w zawiązku z art. 89 ust. 1 pkt. 5 PZP. 

 

D. umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie, o którym mowa w art. 94 ust 

1 pkt 2 PZP tj. nie krótszym niż 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty, w 

związku z przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP. 
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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, wyznacza termin podpisania umowy 

na 20.06.2013r., godzina 10:00 w siedzibie zamawiaj ącego. 

Zgodnie z zapisami rozdziału XIV i XV SIWZ Wykonawca przed podpisaniem umowy winien dostarczyć: 

- pełnomocnictwo – jeżeli sposób reprezentacji Wykonawcy będzie tego wymagał, 

- potwierdzenie wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 48.989,97 zł na oba 

zadania. 

 

 

 
Dyrektor SP ZOZ w Głubczycach – Adam Jakubowski 

    ...................................…………............…………………… 
        Kierownik Zamawiającego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości:  
1) Wykonawcy. 
2) Strona internetowa Zamawiającego. 
3) Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
4) a/a. 

 


