
GMINA RADOMIN 
Radomin 1a, 87-404 Radomin 

RIG.271.1.2011
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu  zostało zamieszczone i opublikowane  w Biuletynie  Zamówień  Publicznych  
na portalu  UZP,  w dniu  05.04.2011r.  pod  Nr 66266-2011   oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu  Gminy  Radomin w  dniu   05.04.2011r.     www.radomin.pl       ⇨  BIP ⇨  przetargi  zamówień 
publicznych, a także wywieszone na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Radomin.

Gmina Radomin - Wójt Gminy Radomin 
ogłasza

że w wyniku zakończonej procedury przetargowej
w przetargu nieograniczonym o wartości    nie przekraczającej  kwoty określonej zgodnie 

z art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych,  na wykonanie zadania:
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radomin”

5   ofert, po sprawdzeniu zgodności ze SIWZ i warunkami przetargu, po  wezwaniu  4 oferentów do 
uzupełnienia  dokumentów  zgodnie  z  art.  26  ust.3   ustawy (  wezwanie  pisemne),  wykluczeniu 
jednego wykonawcy i  odrzuceniu oferty z powodu  nie uzupełnieniu dokumentów,  pozostały 4 
ważne oferty nie podlegające odrzuceniu i podlegające dalszej  ocenie.

 Wobec powyższego,  wybrano ofertę Nr 5  firmy :

Wielobranżowy Zakład Usługowy

Andrzej Zbigniew Sieradzki

 ul. Botaniczna 25 A

 87-800 Włocławek

spełniającą wymagania i  prezentującą najniższą cenę wykonania zamówienia, 
 z ceną przetargową:    918.219,61 zł    -     brutto  
                                       746.520,01 zł    -      netto  
Oferta  Nr 5 jest  najkorzystniejszą  i   uzyskała  maksymalną  liczbę punktów = 100,  w ramach 
jedynego kryterium oceny ofert:  cena  = 100% .

Uzasadnienie wyboru oferty Nr 5:

W  wyniku badania,  sprawdzania zgodności treści złożonej oferty z warunkami przetargu i 
SIWZ, zaszła konieczność  uzupełnienia dokumentów do złożonej oferty.  Zamawiający  wezwał 
oferenta,  w  oparciu  o  art.  26  ust.  3  ustawy,  do  uzupełnienia  dokumentów,  pismem  z  dnia 
26.04.2011r.  Nr  RIG.271.1.7.2011.  Wykonawca-  oferent  dokonał  uzupełnienia  wymaganych 
dokumentów   w  dniu  04.05.2011r.  (  faksem)  i  dnia  05.05.2011r.  (  drogą  pocztową)  t.j.  w 
wyznaczonym  terminie  określonym  na  dzień  06.05.2011r.  do  godz.  15:00.  Wobec  dokonania 
uzupełnienia, wykonawca nie został wykluczony z postępowania,  a oferta nie podlega odrzuceniu. 

W niniejszym przetargu ocenie podlegały,  także następujące ważne oferty, nie podlegające 
odrzuceniu:

http://www.radomin.pl/


1) Oferta Nr 2 złożona  przez :
KB-INSTALACJE
Krzysztof Bobrowski
ul.Gliniana  65
91-336 Łódź

z ceną przetargową:        984.357,36  zł      - brutto   
                                        800.290,54  zł      -  netto  
uzyskując -  maksymalną liczbę  93,28  pkt

2) Oferta Nr 3 złożona  przez :
AWAS-SYSTEMY   Sp. z o.o.
ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa

z ceną przetargową:        1.068.801,39  zł      - brutto   
                                           868.944,22  zł      -  netto  
uzyskując -  maksymalną liczbę   85,91   pkt

3) Oferta Nr 4 złożona  przez :

Konsorcjum:  EMKAN-PRO Krzysztof Murawski- Zambrów

i           FRUKKO    Łukasz Wiśniewski - Łomża
Lider Konsorcjum: EMKAN-PRO 

                                                               Krzysztof Murawski

               ul. Plac Sikorskiego 8

      18-300 Zambrów

z ceną przetargową:       1.109.856,34     zł      - brutto   
                                          902.322,23     zł      -  netto  
uzyskując -  maksymalną liczbę   82,73   pkt

Jednocześnie,  na  podstawie  art.  92  ust.  1  pkt  2  i  3   zawiadamiam  o  wykluczeniu  z 
postępowania   wykonawcy, na podstawie art.  24 ust  2 pkt 3  i   odrzuceniu złożonej  oferty, a 
mianowicie:
1) Oferty Nr 1  złożonej  przez: 
     Konsorcjum: DAMPAT Śliwiński Tomasz- Łomża  i       HYDROBUD Sp. z o.o. - Łomża

Lider Konsorcjum:DAMPAT Śliwiński Tomasz
                                                        ul. Kpt. Franciszka Skowronka 37,   18-400 Łomża

Adres do korespondencji: HYDROBUD Sp. z o.o.
                                       ul. Akademicka 20, 18-400 Łomża

    Podstawa prawna i faktyczna  wykluczenia i odrzucenia oferty: 
   - nie uzupełnienie oferty o brakujące dokumenty t.j.
1. Aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej  dla  DAMPAT
P.Śliwiński Tomasz zam. Łomża, ul.  Kpt Franciszka Skowronka 37 ( oryginału do wglądu) lub 
zaświadczenia właściwego organu o aktualności posiadanego wpisu.
2. Wyników z badań  wykonanych przez notyfikowane laboratorium,  do  Deklaracji Zgodności z 
normą  PN-EN12566-3+A1:2009. 
Wykonawca-oferent został wezwany pisemnie, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, do uzupełnienia 
dokumentów w wyznaczonym terminie do dnia 06.05.2011r. do godz. 15:00.



Umowa  w  sprawie  wykonania  zamówienia,  z  wykonawcą  wyłonionym  w  niniejszej 
procedurze,  może  być  podpisana  nie  wcześniej  niż  po  upływie  5  dni   od  daty  otrzymania 
niniejszego zawiadomienia faksem, przez wszystkich  uczestników postępowania przetargowego 
(  po  zwrotnym  potwierdzeniu   otrzymanego  zawiadomienia  przez   wszystkich  Wykonawców- 
uczestników przetargu ) lub po upływie 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia przez wszystkich 
uczestników, przesłanego drogą pocztową, w przypadku braku potwierdzenia faksem.

Podpisanie umowy  z wybranym wykonawcą musi nastąpić w terminie nie  dłuższym niż 
termin związania z ofertą, z zastrzeżeniem art. 85 ust.2, 3 i  4 ustawy.

Radomin, dnia  12.05.2011r.  

Wójt Gminy Radomin

inż. Piotr Wolski


