
Nowe Ostrowy, dn. 07.07.2021 r.   

 

Nr sprawy: ZP 271.2.2021 

Informacja o  

wyborze najkorzystniejszej oferty i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, 

Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy - etap”. 

 

Zamawiający Gmina Nowe Ostrowy, działając w oparciu o przepis art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą złożył 

Wykonawca: RAWO Infrastruktura” Sp. z o.o., ul. Targowa 35, 90-043 Łódź, z ceną 4 445 917,61 zł, 

oraz  gwarancją – 60 m-cy. 

  

Uzasadnienie:  

Oferta Wykonawcy  spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i na 

podstawie kryteriów oceny ofert: 

a) Cena – 60%, 

b) Gwarancja i rękojmia na wykonany przedmiot zamówienia – 40%, 

uzyskała największą liczbę 100 punktów. 

Wobec powyższego Zamawiający wybrał ofertę do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Wykaz i ocena ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu zawiera tabela: 

 

Nr 

oferty 

Nazwa i adres wykonawcy Punkty w 

kryterium: 

Cena brutto 

Punkty w 

kryterium: 

Gwarancja 

Łączna punktacja 

 

1 

Hydrogeowiert Grudziądz  

Mirosław Szałkowski  

ul. Grudziądzka 2  

87-330 Jabłonowo Pomorskie 

Oferta odrzucona 

 

2 

Hydropol Sp. z o.o.  

ul. Targowa 10b  

09-500 Gostynin 

55,22 40 95,22 

 

3 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„HYDROBUD” Paweł Złotowski Leszczynek 2a  

99-300 Kutno 

38,92 40 78,92 

 

4 

Przedsiębiorstwo Budowlalano-Produkcyjne 

„TRAKT” Bobrzak, Tecław Sp. jawna  

Woźniaków 110  

99-300 Kutno 

43,38 40 83,38 

5 RAWO Infrastruktura” Sp. z o.o.  

ul. Targowa 35  

90-043 Łódź 

60 40 100 

 

Oferty odrzucone:  

Oferta nr 1 – wykonawcy: Hydrogeowiert Grudziądz Mirosław Szałkowski, ul. Grudziądzka 2, 87-330 

Jabłonowo Pomorskie, podstawa prawna i powód odrzucenia: 224 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1)  ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Zamawiający pismem z dnia 18.06.2021 r wezwał na podstawie art. 224 ust. 1 i ust. 

2 pkt. 1) ustawy Pzp Wykonawcę do udzielenia wyjaśnienia, w tym do złożenia dowodów dotyczących 

wyliczenia ceny. Wykonawca w odpowiedzi poinformował Zamawiającego, iż m.in. nie doszacował 

dowiezienia i ułożenia kruszywa przy drogach, do wyliczenia  zamówienia przyjął cenę rur PCV sprzed 2 

miesięcy a ze względu na rosnące ceny tworzyw sztucznych obecne ceny są o ok 20% wyższe. W związku z 

powyższym Zamawiający jest zobowiązany na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 9) ustawy Pzp  odrzucić ofertę, 

która zawiera rażąco niską cenę. 

 

Pouczenie: 



Zgodnie z przepisami ustawy Pzp Dz. IX , od powyższej decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo 

wniesienia odwołania, w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącego podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej. 

 

Niniejsze zawiadomienia Zamawiający przesłał Wykonawcom, którzy złożyli oferty w niniejszym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  pocztą elektroniczną. 
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