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Informuje 
o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym  bez negocjacji, którego przedmiotem jest: Rozbudowa ciągu ulic Żeromskiego  
i Ks. Wajdy w Żędowicach 
 
        

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych  [tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129] informuję, że w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym  bez negocjacji, którego przedmiotem 
jest: Rozbudowa ciągu ulic Żeromskiego i Ks. Wajdy w Żędowicach do realizacji zamówienia 
wybrano ofertę: 
 

 firmy:  HUCZ Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością   Sp. Komandytowa  
z siedzibą  42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14  

 
w cenie: 564.326,07 zł brutto 
 
Uzasadnienie wyboru:  Wybrana oferta jest najkorzystniejsza. W wyniku oceny uzyskała 100 pkt. 
 
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 
 
Nr oferty:             1 
Nazwa wykonawcy:                  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. 
Adres wykonawcy:                   ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec 
Cena brutto oferty:           387.705,50 zł 
Oferta Wykonawcy została odrzucona  
 
Nr oferty:             2 
Nazwa wykonawcy:   HUCZ Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością   Sp. Komandytowa 
Adres wykonawcy:                   ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów 
Cena brutto oferty:            564.326,07 zł 
Liczba pkt w kryterium „cena”: 60,00 
Liczba pkt w kryterium „okres gwarancji”: 40,00 
Łączna ilość punktów: 100,00 
 
Nr oferty:             3 
Nazwa wykonawcy:   PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANSKOM 

ROBERT BIAŁDYGA. 
Adres wykonawcy:                    ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów  
Cena brutto oferty:            610.080,00 zł 
Liczba pkt w kryterium „cena”: 55,50 
Liczba pkt w kryterium „okres gwarancji”: 40 
Łączna ilość punktów: 95,50 
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Nr oferty:             4 
Nazwa wykonawcy:   P.H.U. „DOMAX” Arkadiusz Mika 
Adres wykonawcy:                   ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów  
Cena brutto oferty:            624.118,65 zł 
Liczba pkt w kryterium „cena”: 54,25 
Liczba pkt w kryterium „okres gwarancji”: 40 
Łączna ilość punktów: 94,25 
 
 
Nr oferty:             5 
Nazwa wykonawcy:   OLS Sp. z o.o.  Sp. Komandytowa 
Adres wykonawcy:                    ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec 
Cena brutto oferty:            389.122,68 zł 
Oferta Wykonawcy została odrzucona  
 
 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych  [tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129] informuję, że w prowadzonym postępowaniu 
odrzucono oferty niżej wymienionych  wykonawców: 
 
Nr oferty:             1 
Nazwa wykonawcy:                  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. 
Adres wykonawcy:                   ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec 
Cena brutto oferty:           387.705,50 zł 
 
Uzasadnienie: 
Oferta została odrzucona ze względu na rażąco niską cenę.  

Wykonawca w odpowiedzi na otrzymane od Zamawiającego wezwanie o wyjaśnienie dotyczące 

wyliczenia ceny w ofercie złożonej w dniu 09.07.2021 r., celem ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską  

cenę (wezwanie  nr OR.271.1.2.2021 z dnia 15.07.2021 r.), w dniu 20.07.2021 r. poinformował 

Zamawiającego (pismo z dnia 20.07.2021 r.) co następuje, cyt.:  

„ sporządzając kalkulację ceny popełniono błąd rachunkowy w pozycji 21 d.3 – Ustawienie krawężnika 

wraz z odwodnieniem liniowym. Dokonując ponownej , gruntownej analizy oferty złożonej przez nasze 

przedsiębiorstwo, stwierdzono, iż niedoszacowanie sięga około 25% zadeklarowanej łącznej kwoty. 

Reasumując, niedoszacowanie naszej oferty powoduje, iż  Przedsiębiorstwo nasze nie jest w stanie 

wykonać przedmiot zamówienia za zaoferowaną łączną kwotę 387.705,50 PLN. Podjęcie próby 

wykonania przedmiotu zamówienia za w/w kwotę doprowadziłoby do poniesienia przez nasze 

Przedsiębiorstwo strat finansowych, a także mogłoby doprowadzić, iż zamówienie wykonano by nie 

zgodnie z wymogami SWZ (Dokumentację Projektową, Zapisami  Istotnych Postanowień Umownych) 

oraz obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.” 

Tym samym w ocenie Zamawiającego, Wykonawca potwierdził, iż złożona oferta zawiera rażąco niską 

cenę. 

Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający, działając w oparciu o zapisy art. 226 ust. 1  

pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) zobowiązany jest  odrzucić ofertę Wykonawcy, która zawiera 

rażąco niską cenę, w stosunku do przedmiotu zamówienia.   
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Nr oferty:             5 
Nazwa wykonawcy:   OLS Sp. z o.o.  Sp. Komandytowa 
Adres wykonawcy:                    ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec 
Cena brutto oferty:            389.122,68 zł 
Oferta Wykonawcy została odrzucona 
 
 
Uzasadnienie: 
Oferta została odrzucona ze względu na rażąco niską cenę.  
Wykonawca w odpowiedzi na otrzymane od Zamawiającego wezwanie o wyjaśnienie dotyczące 
wyliczenia ceny w ofercie złożonej w dniu 12.07.2021 r., celem ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską  
cenę (wezwanie  nr OR.271.1.2.2021 z dnia 15.07.2021 r.),  w dniu 16.07.2021 r. poinformował 
Zamawiającego (pismo z dnia 16.07.2021 r.) , iż złożona przez niego oferta  zawiera rażąco niską 
cenę i nie jest w stanie wykonać przedmiotowego zadania za zaoferowaną cenę. 
 
Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający, działając w oparciu o zapisy art. 226 ust. 1 pkt 8  
w związku z art. 224 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) zobowiązany jest  odrzucić ofertę Wykonawcy, która zawiera 
rażąco niską cenę, w stosunku do przedmiotu zamówienia.   
 
 
W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy. 
 
Przewidywany termin zawarcia umowy Zamawiający wyznacza się na dzień  04.08.2021 r.  
 
 
 
 
 

                         Z up. Burmistrza 

 

                                                                                                                  Małgorzata Kowalska  

                                                                                                                     Sekretarz Gminy 
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