
OŚN.271.1.2020 

   Pabianice, dnia 22.10.2020 r. 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

 

 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowa sieci 

wodociągowej w m. Rydzyny”, 

 

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: 

Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „SIGMA” Milena Bacior 

Ul. Bankowa 48c, 42-320 Niegowa  

Cena oferty: 121 745,40 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 

wykonania 

zamówienia 
(30.11.2020r.) 
oraz 
Warunki 

płatności 

1. PPHU „ROB-BUD” Gryga 

Bożena 

Nowa Wieś 29, 

98-275 Brzeźnio 

Cena: 240 399,81 zł 

30,39 p 

 

36 m + 24 m 

Okres dodatkowej 

gwarancji: 24 m 

40p 

 

70,39 p Zadeklarowano 

zgodnie z 

zapisami SIWZ 

2. P.H.U. „JONTEX”, Piotr 

Jończyk 

Leszczyny Duże 30, 

95-081 Dłutów 

Cena: 167 592,03 zł 

 

36 m + 24 m 

Okres dodatkowej 

gwarancji: 24 m 

 

Oferta 

odrzucona- 

art. 89 ust. 1 

pkt 7a 

ustawy Pzp 

Zadeklarowano 

zgodnie z 

zapisami SIWZ 

3.  ROAD- KAN Adam Siwiera 

Bychlew 37, 

95-200 Pabianice 

Cena: 183 147,00 zł 

39,88p 

 

36 m + 24 m 

Okres dodatkowej 

gwarancji: 24 m 

40p 

79,88 p Zadeklarowano 

zgodnie z 

zapisami SIWZ 



4.  MAT-BUS Matyja Grzegorz 

Ul. Koziegłowska 32, 

42-310 Żarki 

Cena: 95 657,10 zł 

 

36 m + 24 m 

Okres dodatkowej 

gwarancji: 24 m 

 

Oferta 

odrzucona-

art.  89 ust. 

1 pkt 4)  

ustawy Pzp, 

w zw. z art. 

90 ust. 3 

ustawy Pzp. 

Zadeklarowano 

zgodnie z 

zapisami SIWZ 

5.  Przedsiębiorstwo Usługowo- 

Handlowe „SIGMA”  

Milena Bacior 

Ul. Bankowa 48c, 42-320 

Niegowa 

Cena: 121 745,40 zł 

60 p 

 

36 m + 24 m 

Okres dodatkowej 

gwarancji: 24 m 

40p 

 

100 p Zadeklarowano 

zgodnie z 

zapisami SIWZ 

6.  Zakład Usług Budowlanych 

„BUDMEL” Zyguła, Kapusta 

Spółka Jawna 

Tymianka 64, 95-010 Stryków 

Cena: 139 175,61 zł 

52,49 p 

 

36 m + 24 m 

Okres dodatkowej 

gwarancji: 24 m 

40p 

 

92,49 p Zadeklarowano 

zgodnie z 

zapisami SIWZ 

7.  EQM Wojciech Urbaniak 

Ul. Gen. Andersa 6/6 

98-200 Sieradz 

Cena: 148 338,00 zł 

 

36 m + 60 m 

Okres dodatkowej 

gwarancji: 60 m 

 

Oferta 

odrzucona- 

art. 89 ust. 1 

pkt 7a 

ustawy Pzp 

Zadeklarowano 

zgodnie z 

zapisami SIWZ 

8.  Usługi WOD-KAN i GAZ 

Tomasz Kociołek , 

Ul. Bugaj 76 F, 

95-200 Pabianice 

Cena: 178 615,58 zł 

40,90 p 

 

36 m + 0 m 

Okres dodatkowej 

gwarancji: 0 m 

0p 

40,90 p 

 

Zadeklarowano 

zgodnie z 

zapisami SIWZ 

          

W ww. postępowaniu zostało złożonych osiem ofert (wszystkie w terminie składania ofert). 

Żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.  

Zamawiający odrzucił następujące oferty: 

 

1/  ofertę Wykonawcy MAT-BUS Matyja Grzegorz, ul. Koziegłowska 32, 42-310 Żarki, 

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 MAT-BUS Matyja Grzegorz, ul. Koziegłowska 32, 42-310 Żarki złożył ofertę, 

której cena jest: 

-poniżej 70% wartości zamówienia (powiększonej o należny podatek od towarów i usług), która 

wynosi: 199 678,20 zł, a 70% tej wartości stanowi 139 774,74 zł (wartość złożonej oferty  to 

95 657,10 zł) oraz 

-poniżej 70% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, która wynosi 159 333,82, 

a 70% tej wartości stanowi 111 533,67 zł (wartość złożonej oferty  to 95 657,10 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, 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.  

 

2/ ofertę Wykonawcy P.H.U. „JONTEX”, Piotr Jończyk Leszczyny Duże 30, 95-081 

Dłutów- na podstawie art. 89  ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca nie wyraził 



zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą 

Uzasadnienie: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 85 ust.2 ustawy Pzp w dniu 08.10.2020 roku, zwrócił 

się do ww. Wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą o kolejne 30 dni tj. do dnia 12.11.2020 r. Wykonawca w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie (do 13.10.2020 r.) nie wyraził zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą i dlatego Zamawiający działając na podstawie art.  art. 89  ust. 1 pkt 7a ustawy 

Pzp odrzucił ofertę Wykonawcy.  

 

3/ ofertę Wykonawcy EQM Wojciech Urbaniak Ul. Gen. Andersa 6/6 98-200 Sieradz- - na 

podstawie art. 89  ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody, o której 

mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą Uzasadnienie: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 85 ust.2 ustawy Pzp w dniu 08.10.2020 roku, zwrócił 

się do ww. Wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą o kolejne 30 dni tj. do dnia 12.11.2020 r. Wykonawca w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie (do 13.10.2020 r.) nie wyraził zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą i dlatego Zamawiający działając na podstawie art.  art. 89  ust. 1 pkt 7a ustawy 

Pzp odrzucił ofertę Wykonawcy.  

 

 

 

 

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 


