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Rokietnica, dnia 14.05.2014 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RRD.70l3.5.2014.
Nazwa zadania:

• Budowa chodnika w miejscowości Czelatyce "przez wieś" dz. nr 886, 893,
• Budowa chodnika w miejscowości Rokietnica Wola "przez wieś" dz. nr 1363/18

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiaj ący
informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Zakład Utrzymania Dróg "DUMAR" Dusiło Mariusz
37-565 Roźwienica 61

Uzasadnienie wyboru: w prowadzonym postępowaniu wybrany wykonawca przedstawił
ofertę najbardziej korzystną cenowo.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie
podpisania umowy w terminie do dnia 21.05.2014 r.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Lp.: 1
Nazwa wykonawcy: FHU KOSTAR Artur Kosteczko
Adres wykonawcy: 37-562 Rokietnica 262
Cena oferty brutto: 424 395,09 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 95
Lp.: 2
Nazwa wykonawcy: Zakład Komunalny Sp. z 0.0. w Żołyni
Adres wykonawcy: ul. Białobrzeska 118, 37-110 Żołynia
Cena oferty brutto: 476205,93 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 84
Lp.: 3
Nazwa wykonawcy: LA STRADA Sp. z 0.0.

Adres wykonawcy: ul. Mickiewicza 29/208, 38-500 Sanok
Cena oferty brutto: 623441,10 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 64
Lp.: 4
Nazwa wykonawcy: Zakład Utrzymania Dróg "DUMAR" Dusiło Mariusz
Adres wykonawcy: 37-565 Roźwienica 61
Cena oferty brutto: 402046,55 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 100
Lp.: 5
Nazwa wykonawcy: INTER-POL Ujma Paweł
Adres wykonawcy: Szówsko ul. Zamojska 10, 37-500 Jarosław
Cena oferty brutto: oferta odrzucona
Liczba pkt. w kryterium cena:
Lp.: 6
Nazwa wykonawcy:
Adres wykonawcy:

Roboty Budowlano-Drogowe "GRANIT" Ryszard Kłak
37-205 Zarzecze 4E/32
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Cena oferty brutto: 567 649,38 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 71
Lp.: 7
Nazwa wykonawcy: CHIEKKARAK Sp. z 0.0.

Adres wykonawcy: Dąbrówka Starzeńska 139A, 36-065 Dynów
Cena oferty brutto: 447 863,25 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 90

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:
W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty:
Lp.: 1
Nazwa wykonawcy:
Adres wykonawcy:

INTER-POL Ujma Paweł
Szówsko ul. Zamojska 10, 37-500 Jarosław

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Zamawiający poinformował wykonawcę o omyłkach
rachunkowych w jego ofercie oraz wyznaczył termin 3 dni na wyrażenie zgody na
poprawę omyłek. W wyznaczonym terminie wykonawca nie przedłożył wymaganej zgody
Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 7 PZP.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po
dopełnieniu wszelkich formalności, po upływie terminów określonych wart. 94 ust. 1 pkt
1-2 PZP od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej
(Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym
postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem
lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniej szego zawiadomienia, jeżeli
zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony
prawnej", art. od 179 do 1989 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm)
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