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Gmina Lipnica Wielka                                                              

Lipnica Wielka 518, 

34-438 Lipnica Wielka 

 

Lipnica Wielka, dn. 20.05.2020 r. 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 

 

 

Dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Likwidacja wyrobów 

zawierających azbest z obiektów mieszkalnych położonych w Gminie Lipnica Wielka” 

znak sprawy:  271.4.2020 
 

tryb udzielenia 

zamówienia 

przetarg nieograniczony (procedura odwrócona) 

1.      Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843 z późn. zm.) informuję, że w ww. postępowaniu Zamawiający – Gmina Lipnica Wielka do re-

alizacji zamówienia wybrał następującego Wykonawcę: 

Radosław RokoszFirma Remontowo-Budowlana „RAGAR” 

os. Tysiąclecia 35/16 31-610 Kraków 

 

Uzasadnienie faktyczne: Oferta wybranego Wykonawcy, nie podlega odrzuceniu i uwzględniając 

kryteria oceny ofert jest ofertą najkorzystniejszą. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, obli-

czoną zgodnie z kryteriami oceny ofert podanymi w ogłoszeniu o zamówieniu oraz siwz. 

 Uzasadnienie prawne: art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

Do upływu terminu składania ofert (28.04.2020. r. godz.10.00) złożono następujące oferty: 

nr 

oferty 

 

Nazwa i adres Wykonawcy Punkty w kryterium: 

Cena oferty (zł brutto) 

(waga 60%) 

Punkty w kryte-

rium:         

Termin przedsta-

wienia planu 

prac(dni) 

 (waga 30%) 

Punkty w kryte-

rium:     

  Termin płatności 

faktury              

 (waga 10%) 

  

Razem Punkty 

1. 

Logistyka Odpadów Sp.z o.o. 

ul. Adama Mickiewicza 29 

40-085 Katowice 
183.944,52 2 dni 14 dni 

ODRZUCONO 

OFERTĘ 

2. 
REVOL Sp. z o.o. sp.k. 

ul. Senatorska 21/30-31 

93-192 Łódź 

166.792,54 = 54,59 

pkt. 
2 dni = 30 pkt. 14 dni = 10 pkt. 94,59 

3 

Firma 

Remontowo-Budowlana 

„RAGAR”Radosław Rokosz 

os. Tysiąclecia 35/16 

31-610 Kraków 

 

151.755,34 = 60 pkt. 1-2 dni = 30 pkt. 14 dni = 10 pkt. 100 pkt. 
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Środowisko i Innowacje 

Sp. z o.o. 

ul. Młynarska 15 

02-674 Warszawa 

177.302,40 =  51,35 

pkt. 
2 dni = 30 pkt. 14 dni= 10 pkt. 91,35 

5 

Firma Handlowo-Usługowa 

„AZ-best” Ewa Zoń 

ul. Gajowa 56D 

33-395 Chełmiec 

165.784,05 = 54,92 

pkt. 
2 dni = 30 pkt. 14 dni = 10 pkt. 94,92 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym 

postępowaniu  nie został wykluczony żaden wykonawca. 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym 

postępowaniu  została odrzucona jedna oferta. 

Oferta nr.1 wykonawcy: Logistyka Odpadów Sp.z o.o. ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, w 

wyznaczonym   terminie nie wpłynęło wyjaśnienie. Brak udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień, że 

cena oferty nie jest rażąco niska obliguje Zamawiającego do odrzucenia oferty. 

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 90 ust.3 Pzp „Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, 

który nie udzielił wyjaśnień” 

 

4. Na podstawie art. 94 ust. (1 pkt 1/2) (2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp umowa może zostać podpisana 

najwcześniej dnia 26.05.2020 r. 

 

5. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, informuję, że Zamawiający nie ustanowił dynamicznego 

systemu zakupów. 

 

Środki ochrony prawnej 

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej 

(Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności: 

- określenia warunków udziału w postępowaniu; 

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

- odrzucenia oferty odwołującego; 

- opisu przedmiotu zamówienia; 

- wyboru najkorzystniejszej oferty. 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie 

na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

Termin wniesienia odwołania - 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 

zdanie drugie ustawy Pzp albo 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy 

wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy Pzp. 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków 
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Zamówienia oraz w Dziale VI ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej" (art. od 179 do 198g). 

 
 

Dziękujemy za przygotowanie i złożenie ofert. 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Lipnica Wielka 

 

 

 

Mateusz Alojzy Lichosyt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty 
2. A/a 

Miejsce publikacji: strona internetowa Zamawiającego (www.lipnicawielka.pl) 
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