
 PROKURATURA  OKRĘGOWA 
              W ŚWIDNICY 
            ul. 1 Maja 21 
         58-100 Świdnica  

Świdnica, dnia 10 maja 2017 r. 
PO VII WB 261.17.2017 
    

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA  

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 
 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
„Remont ogrodzenia terenu posesji budynku Prokuratury Rejonowej w Ząbkowicach Śl.            
ul. Niepodległości 2” 

 
 
 

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dokonał wyboru najkorzystniejszej 
oferty. 
  Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych Prokuratura Okręgowa               
w Świdnicy niniejszym uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego j.w. jako najkorzystniejsza została wybrana Oferta Nr 2 złożona przez  Zakład 
Budowlany Grzegorz Kulikowski Tarnów 73, 57-200 Ząbkowice Śl. z ceną: 130.984,55 zł „netto” 
(słownie: sto trzydzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 55/100), 161.111,00 zł 
„brutto” (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sto jedenaście złotych 00/100), spośród ofert 
ważnych, z terminem realizacji: 3 miesiące od daty podpisania umowy oraz z terminem zapłaty do 30 dni 
licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca udzieli 
Zamawiającemu 4 lata okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane. 
   
 Jednocześnie Prokuratura Okręgowa  w Świdnicy ul. 1 Maja 21 informuje, zgodnie z art. 92 ust. 1 
pkt. 2 i 3 Ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), 
iż  w niniejszym postępowaniu przetargowym: 

a) nie wykluczono żadnego Wykonawcy, 
b) odrzucono jedną ofertę. 
 

Lp. Firma (nazwa) lub nazwisko  
oraz  adres wykonawcy 

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty 

 
1 

FABER 
S. Pawlik, M. Pawlik Sp. J. 
ul. Cukrownicza 8 
57-200 Ząbkowice Śl. 

Art. 89 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia – przedmiarowi robót. 
Do oferty przetargowej Wykonawca dołączył kosztorys ofertowy. Jednakże w niniejszym 
dokumencie w pkt. 7 i 16 przyjął inne ilości niż wskazane w przedmiarze robót – stanowiącym 
załącznik do SIWZ. Zatem w poz. 7 – Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne – izolacja 
pionowa przyjął błędnie 120 m2, zamiast 96 m2, podobnie w poz. 16 – Zwieńczenie cokołu z 
kształtek klinkierowych – przyjął błędnie 120 m2, zamiast 28,95 m2.  
Zamawiający w przedmiarze robót wskazał dokładnie poszczególne ilości robót, a zawyżenie 
przyjętej ilości ma istotny wpływ na cenę oferty.  
Wobec powyższego treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia – przedmiarowi robót. 

 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych przedstawiamy streszczenie   

i porównania ofert. 
 
 
 
 
 
 

 
Nr 
oferty 

 
Firma (nazwa) lub 
 nazwisko 
adres wykonawcy 
 

 
     Cena oferty 
     „brutto” (zł) 

Udzielona 
gwarancja na 

roboty 
budowlane 

Liczba punktów w kryterium             
1) C  -  Cena – 60 % 
       C =  (Cmin : Cx) x 60 pkt 
2) G –  Gwarancja na wykonane roboty budowlane  
Jeżeli Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na 
wykonane roboty budowlane na okres, co wykaże w pkt.4  



 2

 
 
Zamawiający informuje, iż w Ofertach nie stwierdzono oczywistych omyłek pisarskich                               

i rachunkowych. Wykonawcy nie byli wzywani do uzupełnienia dokumentów i wyjaśniania cen 
ofertowych. 

                    
            
                              Zastępca 
                   Prokuratora  Okręgowego 
                              w Świdnicy 

                                                                                          
                                                                                             Zbigniew Kata    
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Formularza oferty: 
- minimum 3 lata gwarancji na wykonane roboty budowlane to 
otrzyma 20 pkt.; 
- 4 lata gwarancji na wykonane roboty budowlane  to otrzyma 
40 pkt.; 
Maksymalna ilość punktów przyznana w tym kryterium wynosi 
40. 

                   Z = C + G 

    1 

Zarządzanie Inwestycjami 
Budowlanymi 
Sławomir Tomala 
ul. Łowiecka 2 
58-210 Łagiewniki 
 

        138.760,16  
        138.760,16  
 
 

3 lata 

 
 
 

(1,000 x 60) + 20 = 80,00 pkt. 
 

    2 

Zakład Budowlany 
Grzegorz Kulikowski 
Tarnów 43 
57-200 Ząbkowice Śl. 
 

        138.760,16  
        161.111,00  
 

4 lata 

 
 

(0,8613 x 60) + 40 = 91,68 pkt. 
 


