
Nasz znak: GK.271.10.2013  Tarnów, dnia 16.09.2013 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  budowę ścieżki rowerowej w Łękawce, budowę ścieżki
rowerowej w Radlnej, budowę ścieżki rowerowej w Błoniu oraz remont chodnika  w Zgłobicach.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Zgodnie z art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych, Gmina Tarnów informuje, że w wyniku
przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano ofertę nr 1 tj. 

FIRMA MEX-BRUK
Kazimierz Nytko

ul. Orkana 142A, 33-100 Tarnów

za kwotę: 642.400,96 zł brutto

Uzasadnienie:
Wybrane oferty o najniższej cenie spełniającej wymagane kryterium cena – 100%.
Przewidywany termin, po upływie którego umowa może być zawarta: 27.09.2013 r.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Nr

oferty
Nazwa i adres oferenta Streszczenie oceny 

i porównanie ofert
  Punktacja     

1
FIRMA MEX-BRUK
Kazimierz Nytko
ul. Orkana 142A, 33-100 Tarnów

Oferta kompletna, spełnia
warunki udziału 
w  postępowaniu

100

2
TOMAX Kompleksowa Obsługa Inwestycji 
Budowlanej Tomasz Madeja
33-159 Zalasowa, ul. Tarnowska 104

Oferta odrzucona, 
a wykonawca wykluczony

___

3
Zakład Remontowo-Budowlany
Łukasz Rejkowicz
ul. Gen. Andersa 3, 33-180 Gromnik

Oferta odrzucona, 
a wykonawca wykluczony

___

4
„DUD-BRUK” 
Jacek Dudek
33-100 Tarnów, ul. Sienkiewicza 34

Oferta odrzucona, 
a wykonawca wykluczony

___

5
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe 
„ANGEL” Tadeusz Głowacki
Komorów 88, 33-122 Wierzchosławice

Oferta odrzucona, 
a wykonawca wykluczony

___

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, 
że w prowadzonym postępowaniu zostało wykluczonych 4 wykonawców.

Nr
oferty

Nazwa i adres oferenta Uzasadnienie
prawne

Uzasadnienie faktyczne        

2

TOMAX Kompleksowa 
Obsługa Inwestycji 
Budowlanej Tomasz Madeja
33-159 Zalasowa
ul. Tarnowska 104

Art. 24 ust. 2
pkt. 4 Pzp

Wykonawca  został  wezwany  do  złożenia
wyjaśnień. Wykonawca nie złożył  wyjaśnień
w wyznaczonym terminie. 
Wykonawca  nie  wykazał  spełnienia
warunków udziału w postępowaniu.

3

Zakład Remontowo-
Budowlany
Łukasz Rejkowicz
ul. Gen. Andersa 3 
33-180 Gromnik

Art. 24 ust. 2
pkt. 4 Pzp

Wykonawca nie wycenił w kosztorysie na: 
a) Budowę ścieżki rowerowej w miejscowości
Błonie pozycji  "Projekt  czasowej organizacji
ruchu" oraz "Oznakowanie na czas budowy",
b)  Przebudowę  sieci  teletechnicznej  pod
budowę  ścieżki  rowerowej  w  miejscowości
Błonie pozycji "Wytyczenie i geodezja" oraz
"Dokumentacja powykonawcza". 
Wykonawca  nie  przedłożył  wykazu  osób,
które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu
zadania  oraz  nie  przedłożył  aktualnego
odpisu z właściwego rejestru



Wykonawca  nie  wykazał  spełnienia
warunków udziału w postępowaniu.

4
„DUD-BRUK” 
Jacek Dudek
33-100 Tarnów 
ul. Sienkiewicza 34

Art. 24 ust. 2
pkt. 4 Pzp

Wykonawca w załączonych kosztorysach na:
a) budowę ścieżki rowerowej w miejscowości
Błonie w poz. 38 w kolumnie"ilość" przyjął 0
m3,  podczas  gdy  należało  przyjąć  0,5  m3
(tak jak w przedmiarze przedłożonym przez
Zamawiającego),

b) budowę ścieżki rowerowej w miejscowości
Radlna dot.  części  drogowej  w poz.  27 nie
przyjął   krotności  =  1.25   (tak  jak  w
przedmiarze  przedłożonym  przez
Zamawiającego),

c) budowę ścieżki rowerowej w miejscowości
Radlna dot. kanalizacji  opadowej w poz. 12
w kolumnie "ilość" przyjął -10.5 m, podczas
gdy  należało  przyjąć  -21  m  (tak  jak  w
przedmiarze  przedłożonym  przez
Zamawiającego),

d)  przebudowę  sieci  teletechnicznej  pod
budowę  ścieżki  rowerowej  w  miejscowości
Błonie  przedłożył  kosztorys  opracowany na
podstawie nieaktualnego przedmiaru robót,

e) budowę ścieżki rowerowej w miejscowości
Łękawka w poz.  22 nie  przyjął  krotności  =
2.67 (tak jak  w przedmiarze przedłożonym
przez Zamawiającego),

Wykonawca  nie  wykazał  spełnienia
warunków  udziału  w  postępowaniu
przetargowym.

5
Przedsiębiorstwo Usługowo 
Handlowe „ANGEL” 
Tadeusz Głowacki
Komorów 88
33-122 Wierzchoslawcie

Art. 24 ust. 2
pkt. 4 Pzp

Wykonawca  w  załączonym  kosztorysie  na
budowę  ścieżki  rowerowej  w  Błoniu  nie
wycenił  pozycji  "Włączenie  odwodnienia
działki  nr  256/1  do  studni  Wp.04”,  a  w
kosztorysie  na  przebudowę  sieci
teletechnicznej Wykonawca wycenił pozycję,
która  nie  była  ujęta  w  przedmiarze
przedłożonym przez Zamawiającego.
Wykonawca  nie  wykazał  spełnienia
warunków  udziału  w  postępowaniu
przetargowym

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, 
że w prowadzonym postępowaniu zostało odrzucone 4 oferty.

Nr
oferty

Nazwa i adres oferenta Uzasadnienie
prawne

Uzasadnienie
faktyczne        

2
TOMAX Kompleksowa Obsługa Inwestycji 
Budowlanej Tomasz Madeja
33-159 Zalasowa, ul. Tarnowska 104

Art. 24 ust. 4  Pzp
Ofertę Wykonawcy

wykluczonego uznaje
się za odrzuconą.

3
Zakład Remontowo-Budowlany
Łukasz Rejkowicz
ul. Gen. Andersa 3, 33-180 Gromnik

Art. 24 ust. 4  Pzp
Ofertę Wykonawcy

wykluczonego uznaje
się za odrzuconą.

4
„DUD-BRUK” 
Jacek Dudek
33-100 Tarnów, ul. Sienkiewicza 34

Art. 24 ust. 4  Pzp
Ofertę Wykonawcy

wykluczonego uznaje
się za odrzuconą.

5
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe 
„ANGEL” Tadeusz Głowacki
Komorów 88, 33-122 Wierzchosławice

Art. 24 ust. 4  Pzp
Ofertę Wykonawcy

wykluczonego uznaje
się za odrzuconą.


