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Wydział Geodezji, Architektury i Inwestycji 

ul. 3 Maja 72 

32-100 Proszowice 

Pismo: GAI.271.3.JD.2014/10  Proszowice dnia: 2014-09-01 

P O W I A D O M I E N I E 

o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Szanowni Państwo, 

W związku pisemną odmową podpisania umowy przez pierwotnie wybranego Wykonawcę, 

Zamawiający działając na podstawie zapisów art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dokonał 

ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia 

ich ponownego badania i oceny. 

W związku z powyższym Zamawiający udzielając zamówienia w procedurze prowadzonej na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 

2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na: 

Rozbudowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami na terenie Gminy i Miasta 

Proszowice w miejscowości Opatkowice 

informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: 

Firma Inżynieryjna SystemBud, Grzegorz Nowak 

Ostrów 100; 32-112 Klimontów 

na: 

Rozbudowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami na terenie Gminy i Miasta 

Proszowice w miejscowości Opatkowice za cenę 159 658,95 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca został wybrany na podstawie zapisów art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm).  

Pierwotnie wybrany Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą, odmówił 

podpisania umowy oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Wykonawca spełnił wszystkie wymagania stawiane w SIWZ oraz zaoferował 

najkorzystniejszą - najniższa cenę, spośród pozostałych ofert. 
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Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

Nr tematu 
Nazwa i adres wykonawcy 

(Nr oferty) 
Cena (koszt) Razem 

1 

Zakład Wod.-Kan.Gaz.-C.O. Adam Piotrowicz 
ul. Solna Góra 26a  

32-700 Bochnia 
(2) 

  100,00   100,00 

1 

Firma Inżynieryjna SystemBud Grzegorz Nowak 
Ostrów 100  

32-112 Klimontów 
(1) 

  94,72   94,72 

1 

"DROGOP-2" Sp. z o.o. 
Mniszów 12  

32-120 Nowe Brzesko 

(3) 

  75,46   75,46 

W toku postępowania nie odrzucił żadnej oferty. 

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z Wykonawców biorących udział                  

w postępowaniu. 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, 

z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 

10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 

180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, 

określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
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