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WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

 

SPZOZ/SAN/ZP/195/2013                Sanok, dnia 19 sierpień 2013r. 
 

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/WYKLUCZENIU 

 Z POSTĘPOWANIA/ODRZUCENIU OFERT 
 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór 
Wykonawcy na roboty budowlane w przedmiocie Termomodernizacja obiektów 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  

2007-2013 Oś priorytetowa II Infrastruktura techniczna, Działanie 2.2 Infrastruktura 
energetyczna nr postępowania nr SPZOZ/PN/34/2013 

 
 
I. Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
Zamówień Publicznych, niniejszym zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej 
oferty: 

Przedsi ębiorstwo Budowlano – Usługowe „KROSPOL” Sp. J.  
Jan Lepak, Stanisław Stachura 
 ul.Składowa 9d  
38-400 Krosno 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny wyboru ofert określonych w SIWZ tj. 
100% ceny. 
 
Streszczenie oceny i punktacja, przedstawia się następująco: 
 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres wykonawcy  Punktacja w 
kryterium: 
Cena 100% 

Łączna 
punktacja 

1 Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe 
„KROSPOL” Sp. J. 

Jan Lepak, Stanisław Stachura 
ul.Składowa 9d 
38-400 Krosno 

100 100 

3 TOKBUD Tomasz Karaś 
ul.Kruczkowskiego 42, 

21-040 Świdnik 

99,86 99,86 
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II. Działając na podstawie art. 24 ust. 2  pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
Zamówień Publicznych, Zamawiający wyklucza Wykonawcę : Budownictwo „Styl – 
Bau” Bogdan Klatka ul.Przemysłowa 7, 38-200 Jasło 
 
Uzasadnienie prawne  – z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 
wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na 
przedłużony okres związania ofertą lub terminie o którym mowa w art.46 ust.3 nie 
zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą 
Uzasadnienie faktyczne  – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wyraził 
zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni oraz na przedłużenie 
gwarancji ubezpieczeniowej/ważności wadium o 60 dni. 
 
III. Działając na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy  : Budownictwo 
„Styl – Bau” Bogdan Klatka ul.Przemysłowa 7, 38-200 Jasło 
 
Uzasadnienie prawne  – Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona przez 
Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
niezaproszonych do składania ofert 
Uzasadnienie faktyczne  – Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24.ust.2 
pkt 2 w związku z czym Zamawiający odrzuca jego ofertę 
 

 
IV. Działając na podstawie art. 24 ust. 2  pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wyklucza Wykonawcę : Krośnieńskie 
Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. ul.Lewakowskiego 25 ,38-400 Krosno 
 
Uzasadnienie prawne  – z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 
wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na 
przedłużony okres związania ofertą lub terminie o którym mowa w art.46 ust.3 nie 
zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą 
Uzasadnienie faktyczne  – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wyraził 
zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni oraz na przedłużenie 
gwarancji ubezpieczeniowej/ważności wadium o 60 dni. 
 
V.Działając na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy  :  
Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. ul.Lewakowskiego 25,38-400 Krosno  
 
Uzasadnienie prawne  – Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona przez 
Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
niezaproszonych do składania ofert 
Uzasadnienie faktyczne  – Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24.ust.2 
pkt 2 w związku z czym Zamawiający odrzuca jego ofertę 
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VI. Działając na podstawie art. 24 ust. 2  pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wyklucza  Wykonawcę:  
 Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane „HOŁYSZKO” Sp. z o.o. ul.Batorego 55A, 
37-700 Przemyśl  
 
Uzasadnienie prawne  – z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 
wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na 
przedłużony okres związania ofertą lub terminie o którym mowa w art.46 ust.3 nie 
zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą 
Uzasadnienie faktyczne  – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wyraził 
zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni oraz na przedłużenie 
gwarancji ubezpieczeniowej/ważności wadium o 60 dni. 
 
VII.Działając na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy: 
Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane „HOŁYSZKO” Sp. z o.o. ul.Batorego 55A, 
37-700 Przemyśl  
 
Uzasadnienie prawne  – Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona przez 
Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
niezaproszonych do składania ofert 
Uzasadnienie faktyczne  – Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24.ust.2 
pkt 2 w związku z czym Zamawiający odrzuca jego ofertę 
 
 
VIII. Działając na podstawie art. 24 ust. 2  pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wyklucza Wykonawcę : 
 Konsorcjum Lider: Usługi Budowlano – Remontowe „DOM” Sp. z o.o. ul.Lipińskiego 
51 38-500 Sanok, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „SANBUD” M.Fedak Sp.J 
38-500 Sanok ul.Targowa 27,„ELBO” Józef Olejko i wspólnicy Sp. J. ul.Lipińskiego 
51 38-500 Sanok, Przedsiębiorstwo Robót Ogólnobudowlanych „BUDMAR” 
 Marian Kowal ul.Z. Kaczkowskiego 6 38-500 Sanok 
 
Uzasadnienie prawne  – z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 
wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na 
przedłużony okres związania ofertą lub terminie o którym mowa w art.46 ust.3 nie 
zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą 
Uzasadnienie faktyczne  – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wyraził 
zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni oraz na przedłużenie 
gwarancji ubezpieczeniowej/ważności wadium o 60 dni. 
 
IX.Działając na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy  :  
Konsorcjum Lider: Usługi Budowlano – Remontowe „DOM” Sp. z o.o. ul.Lipińskiego 
51 38-500 Sanok, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „SANBUD” M.Fedak Sp.J 
38-500 Sanok ul.Targowa 27,„ELBO” Józef Olejko i wspólnicy Sp. J. ul.Lipińskiego 
51 38-500 Sanok, Przedsiębiorstwo Robót Ogólnobudowlanych „BUDMAR” Marian 
Kowal ul.Z. Kaczkowskiego 6 38-500 Sanok 
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Uzasadnienie prawne  – Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona przez 
Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
niezaproszonych do składania ofert 
Uzasadnienie faktyczne  – Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24.ust.2 
pkt 2 w związku z czym Zamawiający odrzuca jego ofertę 
 

 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie 

z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – dział VI ,, Środki ochrony 
prawnej” 

Zamawiaj ący zawrze umow ę w sprawie zamówienia publicznego z 
wybranym w tym post ępowaniu Wykonawc ą nie wcze śniej ni ż w dniu 
26.08.2013 (zgodnie z art. 94 ustawy Pzp)   
 
Jednocze śnie prosz ę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma, w 
szczególno ści na zał ączonym firmowym druku potwierdzenia, w przeciwnym 
przypadku w razie spraw spornych Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo 
posłu żenia si ę w celach dowodowych potwierdzeniem nadania faksu o raz 
wysłania korespondencji listowej. 
 

 

               

Z poważaniem 
 
 
 

Otrzymują: 
1.Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „KROSPOL” Sp. J. Jan Lepak, Stanisław Stachura ul.Składowa 9d 38-400 Krosno 
2.Budownictwo „Styl – Bau” Bogdan Klatka ul.Przemysłowa 7 38-200 Jasło  
3.TOKBUD Tomasz Karaś ul.Kruczkowskiego 42, 21-040 Świdnik  
4.Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. ul.Lewakowskiego 25  38-400 Krosno  
5.Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane „HOŁYSZKO” Sp. z o.o. ul.Batorego 55A, 37-700 Przemyśl  
6.Konsorcjum Lider: Usługi Budowlano – Remontowe „DOM” Sp. z o.o. ul.Lipińskiego 51 38-500 Sanok,  
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „SANBUD” M.Fedak Sp.J 38-500 Sanok ul.Targowa 27, 
„ELBO” Józef Olejko i wspólnicy Sp. J. ul.Lipińskiego 51 38-500 Sanok, Przedsiębiorstwo Robót Ogólnobudowlanych „BUDMAR”  
Marian Kowal ul.Z. Kaczkowskiego 6 38-500 Sanok 
7.a/a 


